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 وتقدير شكر
َا كابطنػػػا ظػػػا  ا ،كآخػػػ ا الأكٌ  هللا أٛػػػد َا صػػػ   كتػػػابي خػػػبلؿ كعونػػػ  توفيقػػػ  علػػػى ككبػػػ

 يكػػوف أف سػػهل كأ ،الكػػ ًن لوجهػػ  خالصػػا عملػػ  جيعػػل أف كتعػػاىل سػػبحان  كأسػػهل  ،لل سػػالة
 .علي  كالقادر ذلك كيل إن  ،اصاٟ عمبلك  اانفع اعلم

 قسػ  كرئػي  ،كككيلهػا ،عميػد ا يف ٦ثلػة ،الشػ يعة لكليػة اٞزيػل ابلشك  أتقدـ إنٍ مث
َا هللا فجا   ؛تعاكهن  على ،في  التدري   يئة كأعضاء ،الفق  َا خ  .كث

 فهػو ،هللا حفظػ  العمـري انفـعبـن  انيف الدكتور األستاذ الفاضل شيخنا أشك  كما
 ،كتوجيػػػ  ،كإرشػػػاد ،نصػػػ  مػػػن كعنايتػػػ  كقتػػػ  جهػػػد  بػػػ ؿ كقػػػد ،ال سػػػالة  ػػػ   علػػػى مشػػػ يف
 .اٌٞنة من األعلى الٌدرجة ي زق  كأف ،اٞزاء خَ عٍ جيزي  أف هللا فهسهؿ

 ،كفقػػػ  فػػػ ف ،الصػػواب ل لػػػ  جهػػػدم مػػن اسػػػت ع  مػػػا علػػى أحػػػاكؿ فػػػ نٍ وأخــَتاً 
 .ي افكالشٌ  نفس  فمن أخ هت كإف .ل  ش يك ال كحد  هللا فمن

 كاألعمػػػاؿ األخػػػبلؽ منكػػػ ات بػػػ  كأسػػػتعي  ،األعمػػػاؿ ٚيػػػ  يف يػػػوفقٍ أف هللا كأسػػػهؿ
 .كاأل واء

 هلل  اٟمػد أف دعواان كآخ  .أٚعُ كصحب  آل  كعلى دمحم نبينا على كسل  هللا كصلى
 .العا١ُ رب
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 الرسالة ملخص
 ،اإلسػػػػبلمية اٞامعػػػػة يف (ادلاجســــ َت) العا١يػػػػة درجػػػػة لنيػػػػل مقدمػػػػة علميػػػػة رسػػػػالة  ػػػػ  
 شـــرح ىف البحريـــة اجلـــراىر) بعنػػػواف ك ػػػ  -الفقـــو قســـم- الشػػػ يعة كليػػػة ،ا١نػػػورة اب١دينػػػة
 الشػػػافع  ا١صػػػ م القمػػػويل دمحمبػػػن  أٛػػػد العبػػػاس أبػػػو الػػػدين ٧ػػػ  القاضػػػ  أتليػػػ  (الرســـي 

 )دراسػػػػة اٟاجػػػػة قضػػػػاء آداب يف األكؿ الفصػػػل هنايػػػػة إيل الكتػػػػاب بدايػػػػة مػػػن ق(ِٕٕ )ت
قيقا(  .ٖك

 مكتبػػة نسػػخة :ك ػػ  :ف يػػدة نسػػخة علػػى الكتػػاب  ػػ ا ٖقيػػ  يف الباحػػث اعتمػػد كقػػد
 .ت كيا ،اس نبوؿ ،طوبقبوس ام متح 

( البحريــة اجلــراىر) كتابػػ  يف القمػػويل أٛػػد العبػػاس أبػػو الػػدين ٧ػػ  ا١ؤلػػ  جهنػػ كقػػد
 كتابػػػ  فجػػػاء ،ا١عتمػػػدة الشػػػافع  ا١ػػػ    كتػػػ  مػػػن نقلػػػ  عػػػن كاالختصػػػار البسػػػ  مسػػػلك
ًجػي  أصػحاب) الوجػو  أصػحاب كأكج  الشافع  ا١    ركاايت ب ك  حافبل  بيػاف مػ ( ال
 شػ ح يف احملػي  للبحػ  كجػام  شػامل اختصػار أبنػ  الكتػاب  ػ ا أمهيػة كتكمن ،منها ال اج 
 مػن السػهلة ا١ختصػ ة ابألدلػة م صػ  ،الصػياةة حسػن ،العبػارة سػهل ،ال ػزايل لئلمػاـ الوسي 
 :قسمُت إىل ال سالة تقس  أف التحقي  ط يقة استدع  كقد .الوحيُ
 :م ال  ٖتهما رئيسيُ مبحثُ على كيشتمل ،سة الدرا قس  :األول القسم
 .ا١ؤل  دراسة :األكؿ ا١بحث
 .ابلكتاب التع ي  :الثاين ا١بحث
 .الفنية كالفهارس كا١ اج  ا١صادر ثب  كيلي  احملق  النص ك و التحقي  قس  :الثاين القسم
 :التحقي  كمشل
 ك   ،ال هارة كتاب مقدمات من أبواب أربعة: 
 .ال ا  ة ا١يا  يف :األكؿ الباب .ُ
 .النجسة ا١يا  يف كابب .ِ
 .ابلنج  ال ا   اشتبا  عند اٟك  يف كابب .ّ
 .ا١يا  ظ كؼ ك   األكاين يف كابب .ْ
 كمها ،ال هارة كتاب مقاصد من كابابف: 
 .الوضوء صفة يف :األكؿ الباب .ُ
 .االستنجاء يف :الثاين الباب .ِ

 عمػػػػادة مػػػػن ا١عتمػػػػد العلمػػػػ  ا١ػػػػنهج كفػػػػ  الكتػػػػاب  ػػػػ ا ٖقيػػػػ  يف احملقػػػػ  ارسػػػػ كقػػػػد
 .العليا لدراساتا



 

 

 د 

THESIS ABSTRACT 
This is a scientific thesis submitted to the Faculty of Sharia، 

(Department of Jurisprudence)، Islamic University of Medina in postgraduate 
study at Master level. It is entitled Jawaher Al-Bahr in sharh Al- waseed 
written by Al-Qadi Najm Aldeen Abu Al-Abss Ahmmed Bin Mohammed 
Al-Qamouly Al-Misry Al-shafii (D 727) from the beginning of the book of 
purity until ethics for defecation. 

This old manuscript was collected from Topkapi Saray library ، Istanbul 
، Turkey. The author of the manuscript (Al-jawaher A-bahria) is Najm 
Aldeen Abu Al-Abass Ahmmed Al-Qomouli. It was written in a simplest 
way based on Mazhab Syafi'e method. 

This old manuscript is very comprehensive، concise evidence، with 
easy phrase and formulation and was a simplified version from Al-Bahr Al-
Moheet book which is one of a reference used in explaining Al-Waseed 
book written by Al-Emam Al-Ghazali 

The manuscript is verified into two parts: 
 First part: The study and description of the manuscripts. 

1. First topic: The description of the manuscript's author. 
2. Second topic: The description of manuscript title. 

 Second part: Further explanation and description of the manuscript's 
text based on proven sources، references and technical indexes. 

The manuscripts explaining about: 
 Holy water and purification. 

1. Chapter one: Types of holy and pure water. 
2. Chapter two: Types of unclean water. 
3. Chapter three: The judgemental of similarities between holy، pure 

and unclean water. 
4. Chapter four: Types of water pots that can be used during 

purification. 
 Definition of purification in Islam. 

1. Chapter one: The ablution. 
2. Chapter two: The cleaning after defecation. 

All further explanation and description of the manuscript in this thesis 
was verified using method applied and was approved by the Scientific 
Research Department of Islamic University Medina. 
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 ادلقدمة
 كمػػػػن ،أنفسػػػػنا شػػػػ كر مػػػػنهلل اب كنعػػػػوذ ،كنسػػػػت ف   ،كنسػػػػتعين  ،٨مػػػػد  ،هلل اٟمػػػػد إف
 إلػػ  ال أف كأشػػهد ،لػػ   ػػادم فػػبل يضػػلل كمػػن ،لػػ  مضػػل فػػبل هللا يهػػد  مػػن ،أعمالنػػا سػػيئات

 .كرسول  عبد  دمحمان  أف كأشهد ،ل  ش يك ال كحد  هللا إال
َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 (ُ). 
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ
َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 (ِ). 
 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 َّ  مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت

(ّ). 
 :بعد أما
 ،ال اعػػات كأجػػل القػػ ب أعظػػ  مػػن كتعليمػػان  تعلمػػان  بػػ  كاالنشػػ اؿ الشػػ ع  العلػػ  فػػ ف

 كمبينةن  ،علي  كحاثةن  ب لب  آم ةن  كالسنة الكتاب نصوص جاءت كقد ،م تبة كأعبل ا ،أش فهاك 
 هل مل خل حل جل مك  لك خك ُّٱ :تعػػػاىل قولػػػ  ذلػػػك فمػػػن ،بػػػ  انشػػػ ل مػػػن فضػػػل
 مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم  خم حم جم
 َّ  مث هت مت هب مبهئ مئ هي

 مض خض حض جض ُّٱ، كقول  تعاىل: (ْ)
 حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع جع مظ حط
 َّ  هل مل خل حل جلمك لك  خك

َان  بػ  هللا ي د من :ملسو هيلع هللا ىلص قول  السنة كمن، (ٓ)  خػ

                                  
 .َُِآؿ عم اف: اآلية  (ُ)
 .ُالنساء: اآلية  (ِ)
 .ُٕ –َٕاألحزاب: اآلية  (ّ)
 .ُُاجملادلة: اآلية  (ْ)
 .ٗالزم : اآلية  (ٓ)
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 إىل ط يقػان  بػ  لػ  هللا سػٌهل علمػان  فيػ  يلػتم  ط يقان  سلك من :ملسو هيلع هللا ىلص كقول  ،(ُ)الدين يف يفقه 
 .مشهورة معلومةه  الشهف   ا يف كالنصوص ،(ِ)اٞنة

 ،ا٠لػػ  خلػػ  مػػن ال ايػػة ك ػػو ،اإلنسػػاف فػػبلح حيصػػل بػػ  كالعمػػل الشػػ ع  العلػػ  كبػػتعل 
 دعػاء فضػل  عظػ  علػى كيدؿ ،فائدة كأعظمها ،منقبة كأسنا ا ،منزلة العلـو أرقى الفق  كعل 
 العلػػػ  هبػػػ ا اشػػػت ل كقػػػد ،(ّ)الػػػدين يف فقهػػػ   اللهػػػ عنهمػػػا هللا رضػػػ  عبػػػاسبػػػن ال ملسو هيلع هللا ىلص النػػػي

 كبػػ لوا ،بعػػد   كمػػن كالتػػابعُ ،مهنع هللا يضر الصػػحابة مػػن ملسو هيلع هللا ىلص النػػي عهػػد منػػ  كحػػديثان  قػػدديان  العلمػػاء
 ا  ػػػ فػػدكنوا بعػػد   مػػػن جػػاء أف إىل كقضػػاءن  ،كإفتػػػاءن  ،كتعليمػػان  ،تعلمػػان  جهػػػد   قصػػارل فيػػ 

 كتكونػػػػ  كا١نثػػػػور ،كا١نظػػػػـو ،كا١ ػػػػوؿ ،كا١ختصػػػػ  ،كالشػػػػ ح ،ا١ػػػػن فمنػػػػ  ،فيػػػػ  كألفػػػػوا العلػػػػ 
 ا١سػػلموف توارثهػػا كقػػد ،كأتليفػػان  تصػػنيفان  هبػػا ا تمػػوا أتبػػاع ٢ػػا كظهػػ  كقويػػ  ،األربعػػة ا١ػػ ا  
 ابألمػػػة حػػػل ٔػػػا لػػػكذك - مفقػػػود اإلسػػػبلم  الفقػػػ  تػػػ اث مػػػن الكثػػػَ لكػػػن ،جيػػػل بعػػػد جػػػيبلن 

َ ا كح كب ٤ن من اإلسبلمية  هبػا لتػزكد كنش  ،كإخ اج ،ٖقي  إىل ْاجة ٥ وط أك -كة
 .العل  كطبلب كاحملققوف الباحثوف منها فيستفيد ؛ا١كتبات
 علػى الفقػ  علػ  يف نفػي  قػٌي  ٥ ػوط علػى العثػور يل يسػ  أف كجػل عػز هللا آالء كمن
 أيب الػػػدين لػػػنج  (البحـــر )جـــراىر البحريـــة اجلـــراىر ك ـــاب ك ػػػو الشػػػافع  اإلمػػػاـ مػػػ   
 الوسػػي  شػ ح احملػػي  البحػ  لكتػػاب اختصػار ك ػػو ، ػػِٕٕت القمػػويل دمحمبػن  أٛػػد العبػاس
 .مفقود أكث   ال م ،نفس  للمؤل 
َة علمية قيمة من كأصل  الكتاب ا ٢ كاف ك١ا  ؛كالتخصص العل  أ ل استش ت ؛كب

                                  
( ) كتاب العل  ، ُٕ( ب ق : )ِٓ/  ُأخ ج  البخارم يف "صحيح " ) حديث معاكية هنع هللا يضر، (ُ)

َا يفقه  يف الدين (.  ابب من ي د هللا ب  خ
( ) كتاب الرب َِٗٓ( ب ق : )ُِ/  ٖأخ ج  مسل  يف "صحيح " ) ،هنع هللا يضر حديث أيب   ي ة (ِ)

 .أبف يسً علي  يف اآلخ ة (كالصلة كاآلداب ، ابب بشارة من سً هللا تػىعىاىلى عيب  يف الدنيا 
( ) كتاب ُّْ( ب ق : )ُْ/  ُأخ ج  البخارم يف "صحيح " )، هنع هللا يضرحدبث ابن عباس  (ّ)

( ) كتاب ِْٕٕ( ب ق : )ُٖٓ/  ٕالوضوء ، ابب كض  ا١اء عند ا٠بلء ( كمسل  يف "صحيح " )
 فضائل الصحابة ، ابب فضائل عبد هللا بن عباس رض  هللا عنهما (.
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 العا١يػػػة درجػػػة لنيػػل مشػػػ كع ضػػمن رسػػػالي موضػػػوع ليكػػوف ،للتحقيػػػ  ّدارتػػ  علػػػ  هشػػاركاف
 .علي  كالقادر ذلك كيل إن  كالسداد التوفي  كجل عز هللا أسهؿ ،)ا١اجستَ(

****** 

 العلمية وأمهي و ادلخطرط اخ يار أسباب
 :التالية النقاط يف كأمهيت  ،ا١وضوع اختيار أسباب تتجلى

ًاث مػػن كونػػ  .ُ  لػػ  ١ػػن يػػربز أف ينب ػػ  الػػ م الشػػافع  الفقػػ  يف اإلسػػبلم  العلمػػ  الػػ
 .عل  كطال  كقاض مف  من الفن هب ا صلة

 سػػػهل ،ال ػػػزايل لئلمػػػاـ الوسػػػي  شػػػ ح يف احملػػػي  للبحػػػ  كجػػػام  ،شػػػامل اختصػػػار أنػػػ  .ِ
 قػػاؿ ،الشػافع  ا١ػ    يف كالوسػي  البحػ  أمهيػة ٗفػى كال ،الصػياةة حسػن ،العبػارة

 .احملي  البح  يقصد (ُ)من  مسائل أكث  ا١    يف كتاابن  أعل  ال :األسنوم
 أجػزاء إال منػ  يوجػد كال ،مفقػودة احملػي  البحػ   ػو الػ م األصػل أجزاء أةل  كوف .ّ

 .متف قة قليلة
 صػػػن ا١ قػػػاؿ ،منػػػ  كاإلفتػػػاء القضػػػاء ليسػػػهل ؛ا١ختصػػػ ة األدلػػػةذكػػػ  ا١ؤلػػػ  بعػػػ   .ْ

ػػ   الػػدليل إال األدلػػة عػػن ٣ػػ دة أحكامػػان  كجعلتػػ  :نصػػ  مػػا الكتػػاب مقدمػػة يف هللا ٛر
 الفتيػػػا يف عليػػػ  كاالعتمػػػاد ،منػػػ  كالنقػػػل ،م اجعتػػػ  تسػػػهيل بػػػ لك كقصػػػدت ،السػػػهل
 .كاٟك 

 .ا١ ا   بقية عن النقلم  ندرة  ،الشافع  ا١    فقهاء أقواؿ إي اد .ٓ
 .الشافع  ا١    يف طبلع كإ علم  كسعة ا١ؤل  قدر جبللة .ٔ

 :العلماء عن   قال ٦ا نب ة ك   
 الشػػي  ا١خزكمػػ  الق شػػ  يسػػُبػػن  مكػػ بػػن  دمحمبػػن  أٛػػد :شػػهبةبػػن ا القاضػػ  قػػاؿ
 ،كصػن  ،كأفػى ،كدرس ،بػ ع أف إىل اشػت ل ،ا١صػ م القمػويل العباس أبو الدين ٧  العبلمة

                                  
 (.ُٗٔ/ِطبقات الشافعية ) (ُ)
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 اٟكػػػػ  نيابػػػػة كيل مث ،كال  بيػػػػة ،كالشػػػػ قية ،كا١نيػػػػة ،أسػػػػيوط مث ،إٜػػػػي  مث ،قػػػػوص قضػػػػاء ككيل
 كشػػ ح ،ٔصػػ  كالفائزيػػة ،ابلقػػا  ة ابلفخ يػػة كدرس ،القبلػػ  الوجػػ  مػػ  مصػػ  كحسػػبة ،ابلقػػا  ة
 االسػػتمداد كثػػَ كػػاف كإف ،ف كعػػا كأكثػػ  ،ا١ لػػ  مػػن تنػػاكال أقػػ ب ،م ػػوال شػػ حان  الوسػػي 

ا  ،من  مسائل أكث  ا١    يف كتااب أعل  ال :األسنوم قاؿ ،من   شػ ح يف احملػي  البح  ٝك
 ،البحػػ  جػػوا   :ٝػػا  ،ال افعػػ  مػػن ال كضػػة كتلخػػيص ،خاصػػة أحكامػػ  ٠ػػص مث ،الوسػػي 
 ككمػػل ،٣لػػد يف اٟسػػٌ األٝػػاء كشػػ ح ،م ػػوال شػػ حا النحػػو يف اٟاجػػ  بػػنا مقدمػػة كشػػ ح
 الفقهػػػاء مػػػن كػػػاف :الكػػػربل ال بقػػػات يف السػػػبك  قػػػاؿ ،الػػػ ازم الػػػدين فخػػػ  اإلمػػػاـ تفسػػػَ

 كمل ،هللا إال إلػػ  ال قػػوؿ عػػن يفػػً ال كػػاف لسػػان  أف حيكػػى ،ا١تػػورعُ كالصػػلحاء ،ا١شػػهورين
 نقػل فيمػا يقوؿ الوكيل بنا الدين صدر الشي  ككاف ،كيكت  ،كيصن  ،كيدرس ،يفي يربح
 سػػنة أربعػػُ يل قػػاؿ :األدفػػوم جعفػػ  الكمػػاؿ كقػػاؿ ،القمػػويل مػػن أفقػػ  ٔصػػ  لػػي  :عنػػ  لنػػا

 عارفػا الفقػ  يف جبللتػ  مػ  ككػاف ،مػٍ خلل في  مكتوب كال ،خ ه حك  يف كق  ما ،أحك 
 ٙػػػانُ عػػػن كسػػػبعمائة كعشػػػ ين السػػػُ بتقػػػدًن سػػػب  سػػػنة رجػػػ  يف مػػػات ،كالتفسػػػَ ابلنحػػػو
 .(ُ)قوص من ق يبة القوصية األعماؿ من ال  يب ابلرب ق ية كقموال ،ابلق افة كدفن ،سنة

 يف السػػيوط  :مػػنه  ،إليػػ  كإحػػالته  عنػػ  قله بػػن ا١صػػن   ػػ ا علػػى العلمػػاء اعتمػػاد .ٕ
 ككيل ،(ّ)شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع يف الش بيٍ كا٠ ي  ،(ِ)كالنظائ  األشبا 
َ   ،(ْ) التق ي ش ح يف التث ي  ط ح يف الع اق  زرعة أبو الدين  .الكثَ كة

                                  
 (.ّّْ-ِّّ/ِطبقات الشافعية ) (ُ)
( قاؿ السيوط : "كمن الف كع: ما قال  القاض  اٟسُ، كنقل  القمويل يف اٞوا  : أن  لو قن  يف (ِ

سنة الصب  ظاان أن  الصب ، فسل  كابف. قاؿ القاض : يب ل لشك  يف النية، كإتياف أفعاؿ 
   الب بلف".الصبلة على الشك يقتض

( قاؿ ا٠ ي  الش بيٍ: "قاؿ القمويل مل أر ألحد من أصحابنا كبلما يف التهنئة ابلعيد كاألعواـ (ّ
كاألشه  كما يفعل  الناس لكن نقل اٟافظ ا١ن رم عن اٟافظ ا١قدس  أن  أجاب عن ذلك أبف 

 .ُٖٖ/ُة". انظ : اإلقناع الناس مل يزالوا ٥تلفُ في  كال م أرا  أن  مباح ال سنة في  كال بدع
( قاؿ أبو زرعة: "كذ   بع  أصحاب الشافع  إىل حصوؿ ثواب السنن النع اؼ النية على (ْ



 

 

 

 ادلقدمة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

5 

 :ةقالساب لدراساتا
 جهػػػػات عػػػػدة مػػػػن كاالستفسػػػػار ،العنكبوتيػػػػة الشػػػػبكة ْػػػػث ٤ كػػػػات يف البحػػػػث بعػػػػد
 سػػػعودبػػػن  دمحم اإلمػػػاـ كجامعػػػة ،كالدراسػػػات للبحػػػوث فيصػػػل ا١لػػػك كم كػػػز :علميػػػة كم اكػػػز

 الكتػػاب  ػػ ا بتحقيػػ  قػػاـ مػػن أجػػد مل القػػ ل أـ كجامعػػة ،للقضػػاء العػػايل كا١عهػػد ،اإلسػػبلمية
 .العلمية ا١ اكز من ذلك يثب  ما أرفق  كقد دراست  أك

 :البحث خطة
 .علمية كفهارس ،كقسمُ ،مقدمة على ا٠ ة تشتمل

 :على تشتمل ادلقدمةك
 االفتتاحية. 
 العلمية كأمهيت  ا١خ وط اختيار أسباب. 
 ة  .ا١ؤل  تٚ 
  ا١ؤل  إىل ا١خ وط نسبة توثي. 
 السابقة الدراسات. 
 البحث خ ة. 
 التحقي  منهج. 

 :مبحثاف كفي  ،الدراسة قسم :ولاأل القسم
 :م ال  ٙانية كفي  ،ا١ؤل  دراسة :األول ادلبحث
 .ككنيت  ،كنسبت  ،كنسب  ،اٝ  :األكؿ ا١ ل 
 .مولد  :الثاين ا١ ل 
 .العلمية نشهت  :الثالث ا١ ل 

                                                                                                                                                                    

بقية العبادة كصياـ الت وع على ما سيهيت كاستثٌ القمويل يف اٞوا   ٦ا حيصل ثواب  من السنن 
 .ُّ/ِالتسمية". انظ : ط ح التث ي  يف ش ح التق ي  
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 .كتبلمي   ،شيوخ  :ال اب  ا١ ل 
 .علي  العلماء كثناء ،العلمية مكانت  :ا٠ام  ا١ ل 
 .الفقه  كم  ب  ،عقيدت  :السادس ا١ ل 
 .مؤلفات  :الساب  ا١ ل 
 .كفات  :الثامن ا١ ل 
 :م ال  ستة كفي  ،البح ية( )اٞوا   ابلكتاب التع ي  :الثاين ادلبحث
 .ا١ؤل  إىل نسبت  كتوثي  ،الكتاب اس  ٖقي  :األكؿ ا١ ل 
 .العلمية كمكانت  ،الكتاب أمهية :الثاين ا١ ل 
 .احملق  النص يف ا١ؤل  منهج :الثالث ا١ ل 
 .احملق  النص يف ا١ؤل  اص بلحات :ال اب  ا١ ل 
 .احملق  النص يف ا١ؤل  مصادر :ا٠ام  ا١ ل 
 .منها كمناذج ا٠ ية النس  كص  :السادس ا١ ل 

 .احملّقق النص :الثاين القسم
 هنايػػػة إىل الكتػػػاب بدايػػػة مػػػن ك ػػػو ،الكتػػػاب  ػػػ ا مػػػن جػػػزء بتحقيػػػ  هللا إبذف سػػػهقـو

 إىل بُ اللوحػػة مػػن ابتػػداءان  لوحػػة (ّٓ) يف يقػػ  كالػػ م ،اٟاجػػة قضػػاء آداب يف األكؿ الفصػػل
 ك   ،ت كيا ،إبس نبوؿ طوبقبوس ام متح  مكتبة نسخة من األكؿ اجمللد من /أّٓ اللوحة
 .النس  عن الكبلـ عند مفصبل كصفها كسيهيت ف يدة نسخة

 :اآلتية الفنية الفهارس على كتشتمل ،العلمية الفهارس
 .الق آنية اآلايت فه س .ُ
 .كاآلاثر النبوية األحاديث فه س .ِ
ًج  األعبلـ فه س .ّ  .احملق  النص يف ٢  ا١
 .ا١فسَّ ة ال  يبة األلفاظ فه س .ْ
 .كالبلداف األماكن فه س .ٓ
 .الكتاب يف الواردة الكت  فه س .ٔ
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 .كا١ اج  ا١صادر فه س .ٕ
 .ا١وضوعات فه س .ٖ

 :ال حقيق منهج
 :يل  كما تعاىل هللا إبذف النص خدمة يف علي  ًسٍ تي  ال م التحقي  منهج
 بعبلمػػات االلتػػزاـ مػػ  اٟديثػػة اإلمبلئيػػة القواعػػد حسػػ  ٖقيقػػ  ا١ػػ اد الػػنص نسػػ  -ُ
ًقي   .ضب  إىل حيتاج ما كضب  ،ال

 نسػخة ك ػ  ت كيػا ،إبسػ نبوؿ طوبقبوسػ ام متح  مكتبة :نسخة على االعتماد -ِ
 .ف يدة

 يف كأثبتٌػ  ،الشػافعية كتػ  مػن مظانػ  مػن أصػٌوًب  ،النسخة يف ما ٓ   جزم  إذا -ّ
 سػق  علػ  كقفػ  إف ككػ ا ،اٟاشػية يف إليػ  كأشػَ ،[ ]  كػ ا معقػوفتُ بػُ كأضػع  ،ا١ن
 ،الشػػػافعية كتػػػ  مػػػن مظانػػػ  مػػػن إكمالػػػ  يف أجتهػػػد فػػػ ين ،النسػػػخة يف بيػػػاض أك طمػػػ  أك

 جعلػػػ  ،إليػػػ  أ تػػػد مل فػػػ ف ،اٟاشػػػية يف ذلػػػك إيل كأشػػػَ ،[ ]  كػػػ ا معقػػػوفتُ بػػػُ كأضػػػع 
 .(...)  ك ا قوسُ بُ متتالية نق ان  مكان 

 مػػن كجػػ  كػػل هنايػػة علػػى للداللػػة ،/ب(ٖ) أك /أ(ٖ) / : كػػ ا مائػػل خػػ  كضػػ  -ْ
 .ا٢امش يف اللوحة رق  إىل اإلشارة م  ،ا١خ وط لوحات
 .العثماين ابل س  كتابتها م  اآلية كرق  ،السورة اس  ببياف الق آنية اآلايت عزك -ٓ
 يف أك الصػػػحيحُ يف اٟػػػديث كػػػاف فػػػ ف ،مصػػػادر ا إىل النبويػػػة األحاديػػػث عػػػزك -ٔ
 كأبػػػُ ،األخػػػ ل األحاديػػػث كتػػػ  مػػػن مظانػػػ  مػػػن فهخ جػػػ  كإال ،بػػػ لك اكتفيػػػ  أحػػػدمها
 .ابختصار ب لك تعٌ الي الكت  على معتمدا درجت 

 .األصيلة مظاهنا إىل اآلاثر عزك -ٕ
 ،مصػػادر ا مػػن الفقهػػاء عػػن ا١ؤلػػ  يػػ ك  ا الػػي كالنقػػوؿ ،الفقهيػػة ا١سػػائل توثيػػ  -ٖ

 .ا١    يف ا١عتمد القوؿ بياف م  ،كاإلٚاعات
 .العلمية كا١ص لحات ،ال  يبة األلفاظ ش ح -ٗ
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ًٚة -َُ  .احملٌق  النص يف ذك    الوارد لؤلعبلـ إبجياز ال
 كجود ػػػػا أمػػػػاكن بيػػػػاف مػػػػ  ،ا١ؤلػػػػ  ذك  ػػػػا الػػػػي كالبلػػػػداف ابألمػػػػاكن التع يػػػػ  -ُُ
 .اٟاض  زماننا يف كتسمياهتا
 .اٟاض  زماننا يف يساكيها ما م  ،كا١قادي  كا١كاييل اب١وازين التع ي  -ُِ
 .(ُ)البحث خ ة يف موض   و كما البلزمة الفنية الفهارس كض  -ُّ

                                  
 .ٔ( انظ : ص (ُ



 

 
 

 
 :القسم األًل

 قسم الدراست
 

 وفيو مبحثان:
 .ادلبحث األول: دراسة ادلؤلف

 .(اجلراىر البحرية)ادلبحث الثاين: ال عريف ابلك اب 
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 ادلؤلف دراسة :األول ادلبحث

 :م ال  ٙانية كفي 
 وكني و ،ونسب و ،ونسبو ،امسو :األول ادلطلب

 ،ا١صػػػػػ م ،القاضػػػػػ  ،ايسػػػػػُبػػػػػن   مٌكػػػػػ اٟػػػػػـز أيببػػػػػن  دمحمبػػػػػن  أٛػػػػػد :كنسػػػػػب  اٝػػػػػ 
 .(ُ)الشافع 

 ك ػػ  :الػػواك كإسػػكاف ،ا١ػػي  كضػػ ٌ  ،القػػاؼ بفػػت  ،)قىميولىػػة( إيل نسػػبة :القمػػويل :نسػػبت 
َة ،النيػػػل ةػػػ يبٌ  مػػػن الصػػػعيد أبعلػػػى (ِ)مصػػػ  يف بلػػػدة  مػػػن أنػػػواع كفيهػػػا كا٠ضػػػ ة النخػػػل كثػػػ

 .(ّ)كالعن  التمور من كض كب الفواك 
 .(ْ)العباس أبو :كنيت 

****** 

                                  
، طبقات ابن قاض  شهبة َُٕ/ِ، طباقات الشافعية لئلسنوم َّ/ٗ( انظ : طبقات السبك  (ُ
 . َّْ/ُ، الدرر الكامنة ُْٔ/ِ، ا١نهل الصايف َُٕ/ِ
الٌسبلـ، ك   من فتوح بن نوح، علي   بن حاـ بن مص اًن ٌٝي  هبا أخ ا ٔص ك   ا١دينة  ( مص :(ِ

تق  يف ال كن الشمايل الش ق  من  دكلة ع بيةبن ا٠ اب. ك    بن العاص يف أايـ عم  فتوح عم ك
دكلة عاب ة داخل قارة آسيا فه   شب  جزي ة سيناء، حيث تق  آسيوم، كلديها امتداد أف يقياارة ق

 . ُِٕٕ/ّ، م اصد االطبلع عل  أٝاء األمكنة كالبقاع ُّٕ/ٓ. انظ : معج  البلداف للقارات
( ك  : إحدل الق ل التابعة ١ كز الق نة يف ٤افظة األقص  يف ٚهورية مص  الع بية. حس  (ّ

نسمة. انظ : معج  البلداف  ُّٕٖٓبلغ إٚايل السكاف يف القبل  قموال  ،ََِٔإحصاءات سنة 
، ال كض ا١ع ار يف خرب األخ ار ُُِِ/ّ، م اصد االطبلع على أٝاء األمكنة كالبقاع ّٖٗ/ْ
،ّْٕص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dِٖٗ٘٘Dٖ٘Aٖ٘
Dْٖٗ٘٘Dٖٗ٘A_%Dِٖٗ٘٘Dٖٗ٘ٓ٘Dٖٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘Aٕ. 

، طبقات ابن قاض  شهبة َُٕ/ِ، طباقات الشافعية لئلسنوم َّ/ٗطبقات السبك  ( انظ : (ْ
 .َّْ/ُ، الدرر الكامنة ُْٔ/ِ، ا١نهل الصايف َُٕ/ِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 مرلده :الثاين ادلطلب

، كقيػػل قّٓٔ سػػنة كقيػػل ، ػػػْٓٔ سػػنة قمولػػة بق يػػة مصػػ  يف اٞليػػل العػػامل  ػػ ا كلػػد
ْٕٔ(ُ). 

****** 

                                  
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ُ
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 العلمية نشأتو :الثالث ادلطلب

 فػتعٌل  ،العلمػاء مػن عػدد فيػ  يكثػ  الػ م مصػ  يف علمػ  لتهصيل كاجتهد القمويل نشه
 .العيد  دقيبن ا الدين ٣د العبلمة الشي  يد على (ُ)بقوص
 كأق انػ  الن سػ  الػدين ظهَ كالشي  الفقهاء أشه  على هبا كتفٌق  القا  ة إيل انتقل مثٌ 

 كػاف حيػث فقيهػا صػار حػي أمػ   ككػرب ،قػدر  كنبػل ،فضػائل  كظهػ ت ،العلـو يف ب ع أف إيل
 ككاف .(ِ)القمويل من أفق  ٔص  لي  :عن  لنا نقل فيما يقوؿ لا١ حَّ بن  الدين صدر الشي 
 إلػ  ال :قػوؿ عػن يفػً ال كػاف لسػان  أف حيكى (ّ)ا١تورعُ كالصلحاء ا١شهورين الفقهاء من
 .(ْ)هللا إال

َ  ٚاعػةبػن  الػدين بػدر القضػاة قاضػ  الشػي  عػن اٟديث ٝ  مثٌ   األصػوؿ كقػ أ ،كةػ
 .أيضا كالنحو

 .علػ  بيػ  فبيتػ  ،العلمية البيئة    بيت  يف البيئة أف ،العلمية نشهت  أسباب أكرب كمن
 أصػػب  حػػى كتعليمػػ  نشػػهت  يف األثػػ  ٢مػػا كػػاف ٦ػػا الشػػافعية فقهػػاء مػػن كعٌمػػ  أاب  أف علمػػا
 مصػنفات  مػن ذلػك علػى كدؿٌ  ،تبلميػ   بعػ  ذلػك علػى نػصٌ  كمػا افبنػابل إليػ  ييشار فقيها
َة  .خاصة الفق  كيف عامة العل  مباحث من عن  نقل كما الكث
 

                                  
َة العظيمة الواسعة، قصبة صعيد مص ، بينها كبُ الفس اط ( قيوٍص:(ُ اثنا عش      ا١دينة الكب

يوما، ك   اليـو مدينة كم كز ٔحافظة قنا، كتق  على الساحل الش ق  من النيل ّنوب القا  ة ْوايل 
، ُّْ/ْنسمة. انظ : معج  البلداف  َُٖ. ّْٗ ػ، كعدد سكاهنا ْٓٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dِٖٗ٘٘Dٖٖٗ٘٘Dٖ٘Bٓ . 
 . َّ/ٗ( نقل  عن  السبك . انظ : طبقات الشافعية الكربم للسبك  (ِ
 . َّ/ٗ( انظ : طبقات الشافعية الكربل للسبك  (ّ
: فلعٌل   ا ال ك  العظي ، ل  أث  كبَ يف نشهت  العلمية، فينب   لنا كألس تنا أف نعنتٍ ب . (ْ  ( قل ي



 

 

 

 دراسة الـمؤلف البحرية يف شرح الرسي  للقمريلاجلراىر 

63 

ػزىة ،القػا  ة :منهػا ،ا١ػدف بع  يف القضاء ككالية ابلتدري  قاـ مث كاًٞيػٍ
ػٍيًنٌية ،(ُ) ٟيسى  ،كا

كأىٍسييوط
َ ا (ِ)  .(ّ)هللا ٛر  تويف أف إىل العظيمة األمانة     ىعل زاؿ كما .كة
 

****** 
 

                                  
بن  يف زمن عم   بن العاص أنشه ا صحايب اٞليل ٔص  ك و عم ك   ا١دينة الي ( اٞيزة: (ُ

هللا عن . ك   يف ل ة الع ب ٔعٍ: الوادم، ك   اآلف من إحدل ٤افظة مص ، بلغ  ا٠ اب رض 
، ا١واعظ كاالعتبار ََِ/ِمليوف نسمة. انظ : معج  البلداف  ِ، ٓإٚايل سكاهنا التقدي م 

ُ/َّٖ، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖٗ٘ٓ٘Dٖ٘AD%Dٖ٘Aٕ٘Dُٖٗ٘٘
Dٖ٘Bٖ٘Dٖ٘Aٗ_%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘AC%Dٖٗ٘A%Dٖ٘Bِ٘Dٖ

%Aٗ . 
    ا١دينة ة يب النيل من نواح  صعيد مص ، ك   أكرب مدف الصعيد. بينها كبُ( أسيوط: (ِ

أل  نسمة. انظ : معج  البلداف  ََْط ي  الصعيد اٟ ، كعدد سكاهنا بلغ  ك  على ّٕٓ القا  ة
، ٕٗ/ُ، م اصد اإلطبلع على أٝاء األمكنة كالبقاع ُّٗ/ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖ٘Aّ٘Dٖ٘Bّ٘Dٖٗ٘A%Dٖٖٗ٘٘
Dٖ٘Bٕ . 

، طبقات الشافعية للسبك  ّٗٓ/ُ، الدرر الكامنة ّْٔ/ُلعص  كأعواف النص  ( انظ : أعياف ا(ّ
، البداية كالنهاية البن  ُٔ/ٖ، الوايف ابلوفيات ِْٓ/ِ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة َّ/ٗ

 . ُُٓ/ُْكثَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 وتالميذه ،شيرخو :الرابع ادلطلب

 :شيرخو :أوال
 ،لأخػػ   العلػػـو كأنػػواع الفقػػ  مػػنه  فهخػػ  ،الشػػيوخ مػػن عػػدد علػػى كتفٌقػػ  القمػػويل درس
 :أشه   

 ،العبػػػػاس أبػػػػو ،حػػػػاـزبػػػػن  م تفػػػػ بػػػػن  علػػػػ بػػػػن  دمحمبػػػػن  أٛػػػػد :ابــــن الرفعــــة .ُ
 ، ػػػْٓٔحيػػث كلػػد سػػنة  ،فهػػو مػػن أحػػد فقهػػاء الشػػافع  ،ا١صػػ م ،األنصػػارم

ًمنػػي :ك ػػو مػػن فضػػبلء مصػػ  ػػ   ،كالشػػ ي  العباسػػ  ،تفقػػ  علػػى الظهػػَ ال ٝك
َم كدرس  ككانػػػ  كفاتػػػ  ليلػػػة  .ا١عزيػػػة اب١درسػػػةاٟػػػديث عػػػن ٤يػػػ  الػػػدين الػػػدم

 يف العػػػايل ا١ لػػػ  :تصػػػانيف  كمػػػن . ػػػػَُٕمػػػن شػػػه  رجػػػ  سػػػنة  ُٖاٞمعػػػة 
 كبئػل ،التنبيػ  شػ ح يف النبيػ  ككفاية ،اإلسبلمية( اٞامعة يف )٤ٌق  الوسي  ش ح

 كاإليضػػػاح ،ال عيػػة كسػػائ  األمػػػور ككالة السػػل اف علػػى مػػػا يف الشػػ عية النصػػائ 
 .(ُ)اٟسبة يف كال تبة ،كا١يزاف ا١كياؿ مع فة يف كالتبياف

بػن  م يػ بػن  ك ػ بػن  علػ بػن  دمحم الػدين تق  ،الفت  أبو :العيد دقيقبن ا .ِ
َم ال اعة أيب  يف كلػد .ا١الك  ،الشافع  ،ا١ص م القوصى مث ا١نفلوط  ،القش
 بقػػوص كنشػاء ، ػػِٓٔ سػنة اٟجػاز أرض مػػن األٛػ  البحػ  سػاحل علػى ينبػ 
ػػػػ  كمصػػػػ  الشػػػػاـ إيل رحػػػػل مث  تػػػػويف مث .ا١صػػػػ ية الػػػػداير قضػػػػاء ككيل ،الكثػػػػَ ٝك

 ػ(ِ)قَِٕ سنة صف  ُُ يف ابلقا  ة
بػن  علػ بػن  ٚاعػةبػن  هللا سػعدبػن  إبػ ا ي بن  دمحم :اجلماعةبن ا الدين بدر .ّ

                                  
، طبقات الشافعية البن قاض  ِْ/ٗ، طبقات الشافعية للسبك  ّّٔ/ُ( انظ : الدرر الكامنة (ُ
، الفتاكم ُ/ٗ، مبلح  ت اج  الفقهاء ا١وسوعة الفقهية ُّٓ/ِ، معج  ا١ؤلفُ ُُِ/ِة شهب

 . ُٖ/ّالفقهية الكربم 
، طبقات الشافعية البن قاض  َّ/ٗ، طبقات الشافعية للسبك  ْٖ/ِ( انظ : الدرر الكامنة (ِ

 . ِّْ/ٔ، األعبلـ لل زكل  ِِٗ/ِشهبة 
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 ،٤ػػدث ،مػػتكل  ،مفسػػ  ،أصػػويل ،فقيػػ  فهػػو .البيػػاين ،اٟمػػوم ،الكنػػاين حػػاـز
 القضػػػاء ككيل ، ػػػػّٗٔ سػػػنة اآلخػػػ  ربيػػػ  مػػػن ْ يف ْمػػػاة كلػػػد .أديػػػ  ،مػػػؤرخ

 األكىل ٚػػادم مػػن َِ يف ابلقػػا  ة كتػػويف .كبدمشػػ  ،ا١صػػ ية كالػػداير ،ابلقػػدس
 .(ُ)الشافع  اإلماـ من ق يبا كدفن ،ق ّّٕ سنة

 الفقهػػاء مػػن كػػاف ،الشػػافع  الفقيػػ  ،القمػػويل ايسػػُبػػن  مكػ بػػن  دمحم :والــده .ْ
 سػػنة تػػويف ،سػػبلـعبػػد البػػن  الػػدين عػػز الشػػي  تبلميػػ  مػػن ،ا١تػػورعُ ا١تعبػػدين
 .(ِ) ػ ُٔٔ أك َٔٔ

 :تالميذه :اثنيا
تػػػ  يف ا١ػػػ كور مػػػدارس عػػػٌدة يف ضػػاءالق كتولٌيػػػ  عصػػػ   يف القمػػػويل شػػػه ة مػػ   فلػػػ  ،تٚ 

ًاج  كتػػػ  يف عا١ػػػا أجػػػد  صػػػح  إبنٌػػػ  األدفػػػوم قالػػػ  مػػػا إالٌ  للقمػػػويل تلميػػػ ا أبنػػػ  صػػػ ح الػػػ
 .(ّ)القمويل
 كمػاؿ ،الشػافع  األدفػوم نوفػلبػن  ا١ ٌهػ بػن  علػ بػن  ثعلػ بػن  جعفػ  :ريّ فأ د  األأ و 
 كال ػػال  السػػماع أحكػػاـ يف اإلمتػػاع :تصػػانيف  كمػػن ،مػػؤرخ ،أديػػ  ،فقيػػ  الفضػػل أبػػو ،الػػدين
 يف كلػػػد ،الوفيػػػات يف ا١سػػػاف  ٖفػػػة يف السػػػاف  كالبػػػدر ،الصػػػعيد ٧بػػػاء ألٝػػػاء اٞػػػام  السػػػعيد
 .(ْ)قْٖٕ سنة صف  ُٕ يف ابلقا  ة كتويف ،قٖٓٔ سنة شعباف نص 

 
****** 

                                  
، طبقات الشافعية البن قاض  َّ/ٗت الشافعية للسبك  ، طبقاّْٗ/ُ( انظ : الدرر الكامنة (ُ

 .ِٕٗ/ٓ، األعبلـ للزركل  َِٖ/ِشهبة 
 . َٕٓ( انظ : ال ال  السعيد ص(ِ
 . ُِٓ( انظ : ال ال  السعيد ص(ّ
، طبقات الشافعية البن قاض  َّ/ٗ، طبقات الشافعية للسبك  ْٖ/ِ( انظ : الدرر الكامنة (ْ

 . َٕ/ُ، معج  ا١ؤلفُ ِّٖ/ٔ ، األعبلـ للزركل ِِٗ/ِشهبة 
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 عليو العلماء وثناء ،العلمية مكان و :اخلامس دلطلبا

 :العلمية مكان و :أوال
 مػػن  ػػ ا نع ؼسػػك  ،ا١عػػدكدين الشػػافعية علمػػاء مػػن كػػاف فقػػد ،العػػامل  ػػ ا مكانػػة أمػػا
 كا١ناصػ  ،عليػ  كالثنػاء ،عنػ  بعػد  مىػن جػاء نقػوالتو  سػهذك  ا الػي ا١وجػودة ؤلفاتػ م خبلؿ
 .تواٌل ا الي العٍلمية

َة ،كافػػ  كعلػػ  ،حسػػن كديػػن كهنضػػة ،مهػػة لػػ   ككانػػ  ،٤مػػودة كط يقػػة ،مشػػكورة كسػػ
 .(ّ)هبا الش يفة اٟسبة ككيل ،ٔص  (ِ)الفائزية كاب١درسة ،ابلقا  ة (ُ)الفخ ية اب١درسة درس

َ ػػػا كالنحػػػو ،كالفقػػػ  ،التفسػػػَ يف بػػػ ع دفقػػػ ،معاصػػػ ي  بػػػُ علميػػػة نػػػةمكا فلػػػ   مػػػن كة
 .اٞليلة ٔنزلت  اعًؼ ل  ت ج  من ككل ،العلـو

 عليو العلماء ثناء :اثنيا
 ،التصػٌ ؼ حسػن ،النقػل جٌيد ،العقل كاف  ،النببلء كالقضاة الفضبلء الفقهاء من كاف

 .(ْ)صدكقان  ثقة ككاف ،كتعٌبد دين ل  ،كالتعٌ ؼ البش  دائ 
 مػػن أفقػػ  ٔصػػ  لػػي  :عنػػ  لنػػا نقػػل فيمػػا يقػػوؿ الوكيػػل بػػنا الػػدين صػػدر الشػػي  ككػػاف

                                  
   ا١درسة الفخ ية ابلقا  ة فيما بُ سويقة الصاح  كدرب العداس، عم  ا  ( ا١درسة الفخ ية:(ُ

َا بدار األمَ حساـ  األمَ الكبَ فخ  الدين أبو الفتوح عثماف بن قزؿ الربكمٌ ، ككاف موضعها أخ
 . َِٕ/ْالدين. انظ : ا١واعظ كاالعتبار ب ك  ا٠   كاآلاثر 

 ع ي      ا١درسة يف كت  التاري .( أهنا ا١درسة يف أسيوط كمل أجد ت(ِ
، كال ال  السعيد لؤلدفوم ْٔ/ُٓ( انظ : ا١ختص  احملتاج إلي  من اتري  اٟافظ الدبيث  لل  ي ّ)

، كذيل طبقات الفقهاء الشافعيُ للعبادم ُّ-َّ/ٗ، كطبقات الشافعية الكربل للسبك  ُِٔص 
كالدرر الكامنة البن حج  العسقبلين  ،ِّّ/ِ، كطبقات الشافعية البن قاض  شهبة ُْٓ-ُّٓ/ّ
 . َْ/ٔ، كش رات ال    البن العماد ٔٓ/ِ
 . ّْٔ-ّّٔ/ُ( انظ : أعياف العص  كأعواف النص  للصفدم ْ)
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 .القمويل
 لسػػان  أف حيكػػى ا١تػػورعُ كالصػػلحاء ا١شػػهورين الفقهػاء مػػن كػػاف كقػػد :السػػبك  قػاؿ

 .(ُ)كيكت  كيصن  كيدرس يفي يربح كمل ،هللا إال إل  ال :قوؿ عن يفً ال كاف
 أحكػ  سػنة أربعػُ مػن ق يػ  يل :يوما هللا ٛر  يل قاؿ :األدفوم جعف  الكماؿ كقاؿ

 يف جبللتػػ  مػػ  ككػػاف ،خلػػل فيػػ  ظهػػ  أك فيػػ  تيكلػػ  مكتػػواب أثبػػ    كال خ ػػهن  حكػػ ه  يف كقػػ  مػػا
 .(ِ)كالتفسَ ابلنحو عارفا الفق 

 مػ  كةػاص فػارتقى ال قى أبسباب كتعٌل  ،كالتقى الورع بس ابؿ تس بل :األسنوم كقاؿ
 عارفػػػػا الفقػػػػ  يف إمامػػػػا كػػػػاف .سػػػػلكه  يف انػػػػتظ  حػػػػى كأكػػػػ مه  فلكهػػػػ  يف ف كػػػػ  األكليػػػػاء
 كبػػػَ ك ديػػػا متػػػوددا متواضػػػعا كالػػػتبلكة الػػػ ك  كثػػػَ الصػػػدر سػػػلي  صػػػاٟا كالع بيػػػة ابألصػػػوؿ
 .(ّ)ا١ كءة

ػػ  ككػػاف  كمػػن :قػػاؿ القمػػويل أف احملتػػاج م ػػٍ صػػاح  نقػػل حيػػث للبػػدع ٤ػػاراب هللا ٛر
 مػػػػن ٚعػػػػة آخػػػػ  يف حفػػػػائظ يسػػػػموهنا الػػػػي األكراؽ النػػػػاس مػػػػن كثػػػػَ كتػػػػ  ،ا١نكػػػػ ة البػػػػدع
 كاألشػه  كاألعػواـ ابلعيد التهنئة يف كبلـ ابنأصحا من ألحد أر مل :أيضا عن  كنقل .رمضاف
 .(ْ)الناس يفعل  كما

 
****** 

                                  
 . ُّ-َّ/ٗ، كطبقات الشافعية الكربل للسبك  ُِٕ( انظ : ال ال  السعيد لؤلدفوم ُ)
: لعٌل   ا نوع من ا١بال ة يف عدـ خ ه  ابلقضِ) اء، كهللا أعل . انظ : ال ال  السعيد لؤلدفوم ( قل ي

 . ُّ-َّ/ٗ، كطبقات الشافعية الكربل للسبك  ُِٓ
 . ٕٓ-ْٕ/ٔ( انظ : ش رات ال    البن العماد ّ)
 . َِٗ/ُ( انظ : ا١ ٍ احملتاج (ْ
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 الفقهي ومذىبو ،عقيدتو :السادس ادلطلب

 :عقيدتو :أوال
 ٌُ ػػػ  أنػػػ  البحػػػث خػػػبلؿ مػػػن يل تبػػػ  إىل ابالسػػػتناد كبلمػػػ  كأسػػػتند، أشػػػع اي كػػػاف هللا ٛر

 : ينأم
 عػػػن بتحقيقػػػ  ع يػػػة افظعبػػػد اٟػػػ دمحم زميلػػػ  قػػػاـ الػػػ م اٞػػػزء يف تكلػػػ  حػػػُ :األول األمـــر
ػػ  قػػاؿ حيػػث ،ا١نكػػ  عػػن كالنهػػ  اب١عػػ كؼ األمػػ  مسػػهلة ٍَّ  فػػ ف :هللا ٛر ػػ  علػػى يينكػػ  (ُ)الس 
 (ِ)اٟشوم كعلى ،٥لوؽ كبلم  إف :كقول  ،إلي  الش ٌ  كنسبة ،تعاىل هللا رؤية نف  يف ا١عتزيل

 ألفَّ  ؛األجسػػػاد بعػػػثً  إنكػػػار  يف الفلسػػػف  كعلػػػى ،(ّ)كاالسػػػتواء كالصػػػورة اٞسػػػمية ثبػػػاتإ يف
 .ق عنا كاحده  فيها ا١صي ى 
 كبػدر شػيوخ  مػن كاف كما ،األشاع ة م     و هللا ٛر  كقت  يف السائد أف :الثاين األمر
 اإلسػبلـ شػي  كخاصػة اٟنابلػة مػ  ا١نػاظ ات ٢ػ  كانػ  الػ ين ال فعػةبػن كا ٚاعةبن ا الدين

 الػػ ين تبلميػػ   ككػػ لك ،يعتقدكنػػ  كػػانوا الػػ ين (ُ)األشػػاع ة ابعتقػػاد يتعلػػ  فيمػػا (ْ)تيميػػةبػػن ا

                                  
: ال يعٍ أف ما ذك    و قوؿ أ ل السنة، ف ف ا١خالفُ ي لقوف على أنفسه  أ ل السنة، (ُ ( قل ي

 كال ديتنعوف عن     النسبة، كما ذك   ا١ؤل  يف   ا النص لي   و معتقد أ ل السنة كاٞماعة. 
: ذاؾ الزماف، انتش ت تسمية عقيدة أ ل السنة كاٞماعة الصحيحة ابٟشوية. ا(ِ نظ : كس ية ( قل ي

 . ُُْأ ل السنة بُ الف ؽ حملمد ابك ًن ص
: فم    أ ل السنة كاٞماعة الصحيحة  و إثبات الصورة كاالستواء هلل عز كجل كما مٌ  (ّ ( قل ي

يف اآلية الق آنية كاألحاديث النبوية، كالتوق  يف مسهلة اٞسمية ألهنا من األلفاظ اجململة، كمل ي د نفيها 
تاب كالسنة. كأما ا١عٍ ال م ٖ      األلفاظ، ف هن  يستفصلوف عن ، ف ف كاف ا١عٍ كإثباهتا يف الك

هللا عز كجٌل قبلو ، كاستعملوا اللفظ الش ع   هللا عن  رٌدك ، كإف كاف ا١عٍ حقا ال ديتن  على ابطبل ينز 
 . ِٔٗ/ُ، درء تعارض العقل كالنقل ٓٔا١ناس  للمقاـ. انظ : التدم ية البن تيمية ص

ق. انظ : فوات  ِٖٕشي  اإلسبلـ أٛد بن عبد اٟلي  بن عبد السبلـ ابن تيمية ا١تويف  (  و:(ْ
 .ُُ/ٕ، الوايف ابلوفيات ُْٓ/ِ، أعياف العص  كأعواف النص  ْٕ/ُالوفيات 
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 كتبلميػػ   عصػػ   كعلمػػاء شػػيوخ   ػػ  فهػػؤالء .عنػػ  كا١ػػدافعُ األشػػاع ة مػػ    علػػ  كػػانوا
 ،طبقاتػػ  يف السػػبك بػػن ا الػػدين اتج أسػػلف  كمػػا الثنػػاء أشػػد عليػػ  كأثنػػوا معػػ  عاشػػوا كمػػن

 إيل دييلػػػوف أبهنػػػ  ع فنػػػا كقػػػد ،تقػػػٌدـ كمػػػا لا١ ٌحػػػبػػػن كا السػػػعيد ال ػػػال  يف األدفػػػوم كالكمػػػاؿ
 تػدؿٌ  القػ ائن فهػ   ،األشػاع ة مػ    ىعلػ ماكػاف  ػو الزمػاف ذلك يف أف كمعلـو ،التصوؼ

ا القمويل أف ىعل  .أعل  تعايلهللا ك ،هبا أتثٌ  قد يكوف ٔر

 :الفقهي مذىبو :اثنيا
كيتض  ذلك أبربعة  شافع  ا١   ، -ٛر  هللا-أما عن م  ب  الفقه ، فا١صن  

 أمور:
ًاج  ذك  أن  شافع  ا١   األول:  جيل من ت ج  ل  من أصحاب كت  ال

(ِ). 
: ا تمام  ابلتصني  يف الفق  الشافع ، كقضاؤ ، كإفتاؤ ، كتدريس  على الثاين

 .(ّ)ا١    الشافع 
 .(ْ): ٚي  شيوخ ، كتبلمي   من أصحاب الفق  الشافع الثالث
: "قاؿ أصحابنا"، يقصد ب لك علماء قول  يف الرابع:  الكتاب يف أكث  من موض و

 .(ٓ)ا١    الشافع ، ال يدؿ إال على أن  كاف شافعيان 
****** 

                                                                                                                                                                    

ك   أتباع أيب اٟسن األشع م، ك   يثبتوف األٝاء كبع  الصفات، فقالوا: إف هلل  ( األشاع ة:(ُ
سب  صفات عقلية يسموهنا معاين ك   ٣موع يف قوؿ القائل: ح  علي  قدي  كالكبلـ ل  إرادة كك لك 

م ، ٣موع فتاك ْٗ/ُالسم  كالبص  كإثباهت  ٢   الصفات ٥ال  ل  يقة السل . انظ : ا١لل كالنحل 
 . َُٗ/ِ، الفصل يف ا١لل ُِِ/ْابن عثيمُ 

 .ُْٔ/ِانظ : ا١نهل الصايف:  (ِ)
 .ِْٓ/ِانظ : طبقات الشافعية البن قاض  شهبة:  (ّ)
 .ُِٓانظ : ال ال  السعيد: ص  (ْ)
 .ِ/أ/ُٓٓانظ : اٞوا   البح ية:  (ٓ)
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 مؤلفاتو :السابع ادلطلب

 :يل  كما ك   ،العلماء بع  عن  ينقل عديدة مصنفات فل 
 ا١ لػػ  مػػن تنػػاكال أقػػ ب م ػػٌوؿ شػػ ح ك ػػو ،البحــر احملــي  يف شــرح الرســي  .ُ

 .(ُ)من  االستمداد كثَ كاف كإف من  كأمشل ف كعا كأكث  العايل
 ّامعػة علميػة رسػالة يف ٤ٌقػ  ،(ِ)احلاجـببن ا كافية شرح يف الطالب حتفة .ِ

 .القا  ة
 ابٞامعػة ٤قػ  ك ػو .الرفعـةبن ال الغزايل وسي  شرح العايل ادلطلب تكملة .ّ

 كػػاف حيػػث ال فعػػ بػػن ا لشػػيخ  ٤بٌػػةن  ،ٖقيقػػ  كسػػب  .ا١نػػٌورة اب١دينػػة اإلسػػبلمية
 .ييكٌمل  كمل ال زايل كسي  ش ح العايل ا١ ل  الكتاب صٌن  شيخ 

 .م بوع ك و ،تكملة تفسَت اإلمام فخر الدين الرازي .ْ
ــة اجلــراىر .ٓ  ذكػػ ان الػػ م احملػػي  للبحػػ  تلخػػيص ك ػػو ، ػػ ا ابنػػكتا ك ػػو البحري

 .ال افع  من ال كضة كتلخيص أحكام  فلٌخص ،ق يبا
 .(ّ)٥ وط ك و ،هللا احلسٌت أمساءشرح  .ٔ

 
****** 

                                  
 . ِْٓ/ِ( انظ : طبقات الشافعية البن قاض  شهبة ُ)
، ِْٓ/ِ، كطبقات الشافعية البن قاض  شهبة َّ/ٗلشافعية الكربل للسبك  ( انظ : طبقات اِ)

، كطبقات ا١فس ين ّّٖ/ُ، كب ية الوعاة للسيوط  َُِ/ُكالدرر الكامنة البن حج  العسقبلين 
 . ِِِ/ُ، كاألعبلـ للزركل  ْٕ/ٔ، كش رات ال    لعبداٟ  العك م ِٖٔ/ُللسيوط  

، ِْٓ/ِ، كطبقات الشافعية البن قاض  شهبة َّ/ٗ( انظ : طبقات الشافعية الكربل للسبك  ّ)
، كش رات ال    لعبداٟ  ِٖٔ/ُ، كطبقات ا١فس ين للسيوط  ّّٖ/ُكب ية الوعاة للسيوط  

 . ِِِ/ُ، كاألعبلـ للزركل  ْٕ/ٔالعك م 
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 وفاتو :الثامن ادلطلب

 ٚػادم شػه  يف للقضػاء ككاليتػ  كنشػ   الػدين دمػة٠ حيات  أ٧ز ما بعد هللا ٛر  تويف
 .(ّ)حجٌ  ما بعد سنة َٖ عن (ِ)ابلق افة كدفن (ُ)ابلقا  ة  ػِٕٕ سنة األكىل

 
****** 

 
 

                                  
ك   اآلف عاصمة ٚهورية مص  الع بية حيث بلغ عدد سكاف الدكلة    ا١دينة ا١ع كفة  ( القا  ة:(ُ
 مليوف نسمة.انظ :  َُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dِٖٗ٘٘Dٖ٘Aٕ٘
Dٖٕٗ٘٘Dٖ٘Bُ٘Dٖ٘Aٗ  

  ك   اليـو    ا١دينة ابلفس اط من مص ، كق افة ب ن من ا١عاف ، نزلو ا فسمي  هب ( الق افة:(ِ
مقربة أ ل مص  كهبا أبنية جليلة ك٤اؿ كاسعة، كهبا قرب اإلماـ الشافع . انظ : معج  البلداف 

ْ/ُّٕ ،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dِٖٗ٘٘Dٖ٘Bُ٘

Dٖ٘Aٕ٘Dُٖٗ٘٘Dٖ٘Aٗ . 
    يف طبقات ، العقد ا١ُِٗ/ِ، الوايف ابلوفيات ُّّ/ْ( انظ : أعياف العص  كأعواف النص  (ّ

 . ِِٖ/ٓ، ا١قف  الكبَ َْٖٛلة ا١    ص
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 البحرية( )اجلراىر ابابلك  ال عريف :الثاين ادلبحث

 :م ال  ستة كفي 

 ادلؤلف إىل نسب و وترثيق ،الك اب اسم حتقيق :األول ادلطلب

 الك اب اسم حتقيق :األول
 .امعنا  اتفاؽ م  اللفظ ٥تلفة أربعة أٝاء فل 

 :البحرية اجلراىر .6
ػػ  قػػاؿ حيػػث ،نفسػػ  إىل سػػبت بن كتابػػ  مقدمػػة يف ا١ؤلػػ  صػػ ٌح قػػد  :نصػػ  مػػا هللا ٛر
يت   .البح ية اٞوا   ٝك

 البحر جراىر .2
ًاج  أصحاب ذك   ما   ا  .عن  نقلوا ال م كالفقهاء ،سيهيت كما ال

 .جراىر البحر احملي  يف شرح الرسي  .3
 فروع الفقو الشافعي جراىر البحر يف .4

 ادلؤلف إىل نسب و ترثيق :الثاين
 .(ِ)البح  جوا   ككتاب ،احملي  البح  صاح   :(ُ)السبك بن ا قاؿ .ُ
 ،ال افعػػ  مػػن ال كضػػة كتلخػػيص خاصػػة أحكامػػ  ٠ػػص مث  :(ّ)األسػػنوم قػػاؿ .ِ

                                  
(  و: اتج الدين عبد الو اب بن تق  الدين السبك ، صاح  طبقات الشافعية الكربل )ا١توىف: (ُ

  ػ(.ُٕٕ
 .ُّ-َّ/ٗطبقات الشافعية الكربل  (ِ)
، صاح  طبقات (  و: عبد ال حي  بن اٟسن بن عل  اإلسنوم الشافعٌ ، أبو دمحم، ٚاؿ الدين(ّ
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 ال عريف ابلك اب اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .(ُ)البح  جوا   :ٝا 
 يف لل ػػزايل الوسػػي  بػػ  شػػ ح احملػػي  البحػػ  الفقػػ  يف كصػػن  :(ِ)العبػػادم قػػاؿ .ّ

ػا  ٓ ػ  ٣لدات ٙانية يف اختص   مث ،٣لدة عش ين من ٨و  البحػ  جػوا   :ٝك
 .(ّ)الوسي  ش ح يف احملي 

ػػػ ىحى  القمػػػويلحيػػػث أف  (ْ)خليفػػػة حػػػاج مػػػا نقػػػل عػػػن  .ْ  ٣لػػػدات يف الوسػػػي  شى
ا  ٠ص  مث ،احملي  البح  :ٝا   .(ٓ)البح  جوا   :ٝك

ا  فش ح  ،الشافعية فق  يف ابلوسي  كعٍ :(ٔ)الزركل  قاؿ .ٓ  ،احملػي  البح  :ٝك
ا  نقول  ج د مث  .(ٕ)األز  ية يف من  ٣لدات البح  جوا   :ٝك
 اربعػػػُ ٨ػػػو يف لل ػػػزايل الوسػػػي  شػػػ ح يف احملػػػي  البحػػػ  :(ٖ)كحالػػػة عمػػػ  قػػػاؿ .ٔ

 الفقػػػػػػ  فػػػػػػ كع يف البحػػػػػػ  جػػػػػػوا   :ٝػػػػػػا  كتػػػػػػاب يف أحكامػػػػػػ  ٠ػػػػػػص مث ،٣لػػػػػػدة
 .(ٗ)الشافع 

****** 
                                                                                                                                                                    

  ػ(.ِٕٕالشافعية )ا١توىف: 
 .ُٗٔ/ِطبقات الشافعية  (ُ)
 و: القاضى أبو عاص  دمحم بن أٛد بن دمحم بن عبد هللا ابن عباد العبادل ا٢ كل كتوىف ىف شواؿ ( (ِ

سُ كأربعمائة. انظ :  هت ي  األٝاء كالل ات   .ُِْ/ْ، كفيات األعياف ِْٗ/ِسنة ٙاف ٜك
 .ُْٓ-ُّٓ/ّذيل طبقات الفقهاء الشافعيُ  (ّ)
(  و: مص فى بن عبد هللا كات  جلي القس ن يٍ ا١شهور ابس  حاج  خليفة أك اٟاج خليفة، (ْ

  ػ(.َُٕٔ)ا١توىف:  كش  الظنوف عن أسام  الكت  كالفنوفصاح  كتاب  
 .َُّٕ/ِ، ُّٔ/ُكش  الظنوف   (ٓ)
كتاب األعبلـ صاح   (  و: خَ الدين بن ٤مود بن دمحم بن عل  بن فارس، الزركل  الدمشق ، (ٔ

  ػ(.ُّٔٗ)ا١توىف: 
 .ِِِ/ُاألعبلـ  (ٕ)
 (  و: عم  رضا كحالة ككاف مؤلفا لكتاب معج  ا١ؤلفُ.(ٖ
 .ِٗٗ-ِٖٗ/ُمعج  ا١ؤلفُ  (ٗ)
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 العلمية ومكان و ،الك اب أمهية :الثاين ادلطلب

 ،مسػػائل كأكث  ػا علمػا كأةزر ػا الشػافع  ا١ػ    كتػػ   ػ أ مػن احملػي  البحػ  كتػاب
 :التالية النقاط يف كأمهٌيت  ،الكتاب   ا اختيار أسباب كتتجلى

ًاث مػن كونػ  .ُ  صػػلة لػ  ١ػن يػربز أف ينب ػػ  الػ م الشػافع  الفقػ  يف اإلسػػبلم  العلمػ  الػ
 .عل  كطال  كقاض مف  من الفن هب ا
 ،العبػارة سػهل ،ال ػزايل لئلمػاـ الوسػي  ش ح يف احملي  للبح  كجام  ،شامل اختصار أن  .ِ

 ال :األسػػػنوم قػػػاؿ ،الشػػػافع  ا١ػػػ    يف كالوسػػػي  البحػػػ  أمهيػػػة ٗفػػػى كال ،الصػػػياةة حسػػػن
 .احملي  البح  يقصد (ُ)من  مسائل أكث  ا١    يف كتاابن  أعل 
 قليلػة أجػزاء إال منػ  يوجد كال ،مفقودة احملي  البح   و ال م األصل أجزاء أةل  كوف .ّ

 .متف قة
ػ  صػن ا١ قاؿ ،من  كاإلفتاء القضاء ليسهل ؛ا١ختص ة األدلة بع  ذك  ا١كل  .ْ  هللا ٛر
 كقصػدت ،السػهل الػدليل إال األدلػة عػن ٣ػ دة أحكامػان  كجعلتػ  :نصػ  مػا الكتاب مقدمة يف

 .كاٟك  الفتيا يف علي  كاالعتماد ،من  كالنقل ،م اجعت  تسهيل ب لك
 .ا١ ا   بقية عن النقلندرة  ك ،الشافع  ا١    فقهاء أقواؿ إي اد .ٓ
 قػاؿ ٦ا نب ة تقٌدم  كقد .الشافع  ا١    يف كاطبلع  علم  كسعة ا١ؤل  قدر جبللة .ٔ
 .العلماء عن 
 األشبا  يف السيوط  :منه  ،إلي  كإحالته  عن  قله بن ا١صن    ا على العلماء اعتماد .ٕ

 زرعػػػة أبػػػو الػػػدين ككيل ،شػػػجاع أيب ألفػػػاظ حػػػل يف اإلقنػػػاع يف الشػػػ بيٍ كا٠ يػػػ  ،كالنظػػػائ 
َ   ،اإليعاب يف حج بن كا ،التق ي  ش ح يف التث ي  ط ح يف الع اق   .(ِ)الكثَ كة
 

****** 
                                  

 .ُٗٔ/ِطبقات الشافعية  (ُ)
 . ْ ( تقدـ ذك  أقوا٢  يف ص(ِ
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 احملقق النص يف ادلؤلف منهج :الثالث ادلطلب

ػػػ  ا١ؤلػػػ  أف ذكػػػ تي  قػػػد  الوسػػػي  شػػػ ح يف احملػػػي  البحػػػ  كتابػػػ  أحكػػػاـ ص٠ٌػػػ هللا ٛر
ٌا   .لل افع  الكبَ الش ح من للنوكم ال كضة كتلخيص ،البح ية اٞوا   ٝك

ٌُ  كقد  :ا١خ وط ٢ ا ٖقيق  خبلؿ من يل تب
 ليسػػػػهل ؛كالسػػػػنة الكتػػػػاب مػػػػن السػػػػهلة ا١ختصػػػػ ة األدلػػػػةذكػػػػ  ا١ؤلػػػػ  بعػػػػ   .ُ

ػ  ا١صػن  قػاؿ كمػا ،منػ  كاإلفتػاء القضػاء  اللوحػػة يف الكتػاب مقدمػة يف هللا ٛر
 إال األدلػػػة عػػػن  دة٣ػػػ أحكامػػػان  كجعلتػػػ  :حقٍَّقػػػ ي  الػػػ م األكؿ اجمللػػػد مػػػن األكىل
 عليػػ  كاالعتمػػاد ،منػػ  كالنقػػل ،م اجعتػػ  تسػػهيل بػػ لك تكقصػػدٍ  ،السػػهل الػػدليل

 .كاٟك  ايالفت يف
 ا١ػ ا   بقيػة عػن النقػلمػ  نػدرة  الشػافع  ا١ػ    فقهػاء أقػواؿ ا١ؤلػ  دإي ا .ِ

 .أحياان
 .هللا ٛر  الشافع  عليها نصٌ  يال ا١سائل ب ك  ا١ؤل  اـا تم .ّ
َي  فهو ابلتف يعات ك لك  اما تم .ْ  .كالف كع ا١سائل كث
  ف نٌػ ،مػا إمػاـو  عػن ابلنقػل قػاـ إذا ا١ؤلػ  أف ابلتحقيػ  أقػـو كأان الحظ  كقد .ٓ

 تكػوفك  ،عن  نقل نٍ مى  عبارة صٌ بن ديتقيٌ  كمل كفهم  ا٠اص أبسلوب  عبارت  يصوغ
 عنػػ  ينقػػل مػػن عػػن يعػػرب فهػػو ،ا١واقػػ  بعػػ  يف إال الفهػػ  سػػهلة القمػػويل عبػػارة
 .اب١عٌ إخبلؿ ةَ من ٥تص  بشكل

ػػ .ٔ َة مػػواطن يف األئمػػة مػػن عػػنه  ينقػػل مػػن  ي ذٍكػػ ا١ؤلػػ  ؿاةفػػإ اكرٌٔ  فيقػػوؿ كثػػ
 .ك ا كقيل أك ،الفقهاء بع  كقاؿ :مثبل

َة مواضػػػ  يف ا١ؤلػػػ  إيػػػ اد .ٕ ًاضػػػات كثػػػ  كيػػػ دٌ  ا١ػػػ    أئمػػػة ذك  ػػػا الػػػي االع
 .ي ك  ت جيحات ا١    مث عليها

َة فاتمصػػنٌ  علػػى الكتػػاب  ػػ ا تصػػني  يف اعتمػػاد  .ٖ  ا١تقػػدمُ كتػػ  مػػن كثػػ
 .كم احل  أطوار  بكل للم    جامعا كتاب  فصار ،ل  كا١عاص ين ،علي 
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ا .ٗ  أتليػ  يف النػوكم اإلماـ كمنهج الكتاب   ا أتلي  يف ا١ؤل  هنج أفٌ  ،كرٌٔ
 .ا١فتُ كعمدة ال البُ ركضة كتاب

 ال فعػةبػن ا شػيخ  كتػاب مػن ا١ػ    أئمة عن النقوالت بع  يف استفادت  .َُ
 ."النبي  كفاية" ا١سٌمى

 كث ة اإلحاالت إىل اللوحات السابقة كالبلحقة. .ُُ
 

****** 
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 (ُ)احملقق النص يف ادلؤلف اصطالحات :الرابع ادلطلب

ػػػ  القمػػويل كضػػػ  لقػػد  كػػػ كذ  ا١صػػػ لحات مػػن ٚلػػػة البح يػػػة اٞػػوا   كتابػػػ  يف هللا ٛر
 أك ،الشػافع  أقػواؿ مػن مػهخوذة ا١سائل يف ا٠بلؼ أفٌ  منها يعل  ،عبارات هللا ٛر  القمويل
 .منهما م ك  أك ،ألصحاب  أكج 

 ،كػػػػ ا قػػػػوؿ كيف ،قػػػػدًن قػػػػوؿ كيف ،قػػػػوؿ كيف ،كاٞديػػػػد ،كالقػػػػدًن ،كا١شػػػػهور ،فػػػػاألظه 
 .عن  هللا رض  الشافع  اإلماـ أقواؿ عن هبا يعرب فه   ،كاألقواؿ ،كالقوالف

 األصػػحاب ألكجػػ  فهػػ  ،كاألكجػػ  ،كالوجهػػاف ،كجػػ  كيف ،كقيػػل ،كالصػػحي  ،كاألصػػ 
 .الشافعيُ

 األصػحاب أكجػ  مػن أك الشػافع  أقػواؿ مػن يكػوف ألف ٤تمػل بػ  يعػرب حُ كا١   
 .منهما ا١ ك  أك

 ."كج  أك قوؿ يف" ب بعضها كيف اب١نصوص ا١سائل بع  يف يعرب كقد

 :ابألظهر ال عبَت
 :مسائل أرب  من  يقصد ،)األظه ( ب ا١ؤل  تعبَ أف ،فاعل 

 خبلؼ ذات ا١سهلة أف يعٍ ،اخلالفية :األكىل. 
 ا١ػ كور  ػو كالػ اج  ،كم جوحػا راجحػا قػوال ا١سهلة يف أف يعٍ ،األرجحية :الثانية، 

 .ا١قابل  و كا١ جوح
 ػ  الشػافع  اإلماـ قوؿ من أم ،قرليا فيو اخلالف كرن :الثالثة  أقوالػ  مػن أك هللا ٛر

 .أصحاب  ذك  ا الي األكج  من ال
 الفتػوم يف ا١عتمػد كػاف كإف نفسػ  يف ظػا   ا١قابػل أف يعػٍ ،ادلقابل ظهرر :ال ابعة 

                                  
، هناية احملتاج ْٖ/ُ، ٖفة احملتاج لل مل  ُُُ-َُٕ، ٓٔ، ٔٔ/ُ( انظ : اجملموع للنوكم (ُ

َم َُٓ/ُ، م ٍ احملتاج للش بيٍ ْٖ، ْٗ/ُلل مل   ، مص لحات ا١ ا   الفقهية ١ ًن الظف
 . ُُٗ-ُُٖ، مدخل إىل ا١    الشافع  لدكتور نعماف ج ي  صِٕٕ-ِٔٔ
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 .األظه  على كاٟك 

 :ابدلشهرر ال عبَت
 َ  :مسائل أرب  من  فيقصد ،ب)ا١شهور( كتعب

 ذلك معٌ م ٌ  كقد ا٠بلفية :األكىل. 
 أيضا ذلك معٌ م ٌ  كقد ،األرجحية :الثانية. 
 ضعي  فهو ،مشهور ةَ خفيا كون  أم ،ا١قابل ة ابة :الثالثة. 
 األكجػ  من ال أقوال  من أك الشافع  اإلماـ قويل من أم ،قواي ا٠بلؼ كوف :ال ابعة 

 .عن  هللا رض  ألصحاب  الي

 :ابألصح ال عبَت
 َ  :مسائل أرب  من  فيقصد ،ب)األصٌ ( كتعب

 معنامها م ٌ  كقد ،كاألرجحية ا٠بلفية :كالثانية األكيل. 
 ا١قابل دليل بقوة ا٠بلؼ لقوة ،ا١قابل صٌحة :الثالثة. 
 قواعػػػد  مػػن يسػػتخ جون  ،الشػػافع  اإلمػػاـ ألصػػحاب كجهػػا ا٠ػػبلؼ كػػوف :ال ابعػػة 

 عػػن خي جػػوف كقػػد .ا١سػػهلة يف ألصػػحاب  فػػا٠بلؼ بعضهاػػػ يف كجيتهػػدكف ،كنصوصػػ 
 علػػػػى بػػػػل منهمػػػػا أخػػػػ  ةػػػػَ مػػػػن مسػػػػهلة يف كجيتهػػػػدكف كنصوصػػػػ  الشػػػػافع  قواعػػػػد

 .(ُ)خبلفهما

 :ابلصحيح ال عبَت
 َ  :مسائل أرب  من  فيقصد ،ب)الصحي ( كتعب

 معنامها م ٌ  كقد ،كاألرجحية ا٠بلفية :كالثانية األكيل. 

                                  
 . ْٖ/ُ( انظ : حواش  الش كاين (ُ
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 ابلصحي  كالعمل ،)شاذ( ب  اليعمل ضعي  كون  ،ا١قابل فساد :الثالثة. 
 كػػػبلـ مػػػن يسػػػتخ جون  ،الشػػػافع  اإلمػػػاـ ألصػػػحاب كجهػػػا ا٠ػػػبلؼ كػػػوف :ال ابعػػػة 

 .الشافع  اإلماـ
 ،ضػػع  أبف ا٠ػػبلؼ يقػػو مل كإف ،ابألصػػ  عػػرب ا١قابػػل دليػػل لقػػوة ا٠ػػبلؼ قػػوم فػػ ف

 .(ُ)صحي ابل عرب

 :ابجلديد ال عبَت
 َ  ،كجديػد قػدًن قػوالف ل  إذ هللا ٛر  الشافع  اإلماـ قوؿ من يعٍ ،ب)اٞديد( كتعب

 :ركات  كأشه  ،مص  دخوؿ بعد قال  ما  و كاٞديد ،سيهيت فالقدًن
 .البوي   .ُ
 ح ملة .ِ
 .اٞيزم ال بي  .ّ
 .ا١ ادم ال بي  .ْ
 .ا١ك  الزبَبن  هللا عبد .ٓ
 .ك اٟ عبدبن  هللا عبدبن  دمحم .ٔ
 .ا١زين .ٕ
 .عل األ عبدبن  يون  .ٖ

 
 .كاألـ ،كالبوي   ،ا١ختص  :الشافع  لئلماـ اٞديدة الكت  كمن
 :مسائل أرب  من  فيقصد ،ابٞديد ا١ؤل  عرٌب  ف ذا
 القدًن قول  خيال  مسهلة ْك  اٞديد يف قول  أف كا١عٍ ،ا٠بلفية :األكىل. 
 اٞديػػد القػػوؿ ك ػػو راجحػػا قػػوال :قػػوالف ٢ػػا ا١سػػهلة أف كا١عػػٍ ، :األرجحيػػة :الثانيػػة، 

                                  
 . ْٗ/ُهناية احملتاج . انظ : كأف الصحي  أقول من األص ال مل : ( قاؿ (ُ



 

 

 30 

 ال عريف ابلك اب اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .القدًن ك و م جوحا كقوال
 الشافع  اإلماـ قوؿ من ا٠بلؼ كوف :الثالثة. 
 للشافع  قدديا قوال ا١قابل كوف :ال ابعة. 

 :ابلقدمي ال عبَت
 َ ػ  الشافع  اإلماـ قويل من أم ب)القدًن( كتعب  دخػوؿ قبػل مػن قالػ  مػا ك ػو هللا ٛر

 :ركات  كأشه  ،مص 
 .ثور أبو .ٗ
 .حنبلبن  أٛد .ُ
 .الزعف اين .ِ
 .الك ابيس  .ّ

 :مسائل أرب  من  كيستفاد
 منها القدًن قول  خيال  مسهلة يف اٞديد يف قول  أف ك   ،ا٠بلفية :األكىل. 
 راجحا كاٞديد ،م جوحا القدًن كوف ك   ،ا١ جوحية :الثانية. 
 قوليا ا٠بلؼ كوف :الثالثة. 
 ب  كالعمل ،اٞديد  و ا١قابل كوف :ال ابعة. 

 :ابدلذىب ال عبَت
 َ  :مسائل أرب  من  فيقصد ،ب)ا١   ( كتعب

 خبلؼ ٢ا ا١سهلة أف يعٍ ،ا٠بلفية :األكىل. 
 ال اج   و اب١    في  عرب ما أف يعٍ ،األرجحية :الثانية. 
 حيكػػػػ  فبعضػػػػه  ،ا١ػػػػ    حكايػػػػة يف أم األصػػػػحاب بػػػػُ ا٠ػػػػبلؼ كػػػػوف :الثالثػػػػة 

 ،اب١ػػػػ كور الق ػػػػ  حيكػػػػ  كبعضػػػػه  ،عدمػػػػ  حيكػػػػ  كبعضػػػػه  ،ا١ػػػػ    يف ا٠ػػػػبلؼ
 النػػوكم فيعػػرب .ذلػػك كةػػَ ،كجو ػػا حيكػػ  كبعضػػه  ،أقػػواال ا٠ػػبلؼ حيكػػ  كبعضػػه 
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 .اب١    ذلك عن كا١ؤل 
 ب  يعمل ال م جوح ا١ه ب مقابل أف أم ،ا١قابل م جوحية :ال ابعة. 

 :بقيل ال عبَت
 َ  :مسائل أرب  من  فيقصد ،ب)قيل( كتعب

 األصحاب بُ خبلفا ا١سهلة يف أف يعٍ ،ا٠بلفية :األكىل. 
 الشافع  أقواؿ من قوال ال األصحاب أكج  من كجها ا٠بلؼ كوف :الثانية. 
 بقيل ا١ كور ضع  :الثالثة. 
 أف ال األصػحاب أكجػ  يف هبمػا يعػرب ال ين الصحي  أك األص  مقابل  كوف :ال ابعة 

 .ةَ ال الشافع  أقواؿ عن هبما يعرب إمنا ألن  ا١شهور أك األظه  مقابل 

 :ابلقرلُت ال عبَت
 َ  :مسائل ثبلث من  يقصد ،ب)القولُ( كتعب

 ا١سهلة يف ا٠بلفية :األكىل. 
 إثنُ من أكث  للشافع  أقواال ا٠بلؼ كوف :الثانية. 
 ًجي  أحدمها كأرجحية :الثالثة  .ابلنص أك ل  األصحاب ب

 :وادلنصرص ابلنص ال عبَت
 َ  ،ابلػػنص يعػػرب اترة ف نػػ  ،منهمػػا بكػػل مقصػػودة خيتلػػ  ،كا١نصػػوص( ب)الػػنص كتعبػػ

 نػػػص مػػػن عنػػػد  الػػػ اج  بػػػ  كيعػػػٍ ،اب١نصػػػوص يعػػػرب كاترة .فقػػػ  الشػػػافع  نػػػص بػػػ  كيعػػػٍ
 .الشافع 

َ  من فيقصد  :مسائل أرب  ب)النص( تعب
 م كورا خبلفا ا١سهلة أف يعٍ ،ا٠بلفية :األكىل. 
 ا١    يف ال اج   و ابلنص في  عرب ما أف ٔعٍ ،األرجحية :الثانية. 
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 فق  الشافع  أقواؿ من النص كوف :الثالثة. 
 ب  يعمل ال ضعي  مقابل  أف :ال ابعة. 
َ  من يقصدك   :مسائل أرب  ب)ا١نصوص( تعب
 م كورا خبلفا ا١سهلة أف يعٍ ،ا٠بلفية :األكىل. 
 ا١    يف ال اج   و اب١نصوص في  عرب ما أف ٔعٍ ،األرجحية :الثانية. 
 لؤلصحاب كج  أك ،ل  النص أك الشافع  أقواؿ من النص كوف :الثالثة. 
 ب  يعمل ال ضعي  مقابل  أف :ال ابعة. 

 :ابلرجهُت ال عبَت
 َ  :مسائل ثبلث من  فيقصد ب)الوجهُ( كتعب

 كجهُ من أكث  يف كا٨صار ا ،ا٠بلفية :األكىل. 
 لؤلصحاب ا٠بلؼ كوف :الثانية. 
 الصحي  أك األص  منهما الضعي  مقابل كوف :الثالثة. 

 :ابألوجو ال عبَت
 َ  :مسائل ثبلث من  فيقصد ب)األكج ( كتعب

 كجهُ من أكث  يف كا٨صار ا ،ا٠بلفية :األكىل. 
 لؤلصحاب ا٠بلؼ كوف :الثانية. 
 الصحي  أك األص  منهما الضعي  مقابل كوف :الثالثة. 

 :وجو( أو قرل ب)يف ال عبَت
 :مسائل أرب  من  يقصد هبما كتعبَ

 ا٠بلفية :األكىل. 
 ًدد كوف :الثانية  .األصحاب أكج  من أك الشافع  أقواؿ من كوهنا يف ال
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 ضعيفا القوؿ أك الوج  كوف :الثالثة. 
 أك األصػػػػػػ  :الوجػػػػػػ  كيف ،ا١شػػػػػػهور أك األظهػػػػػػ  :القػػػػػػوؿ يف مقابلػػػػػػ  كػػػػػػوف :ال ابعػػػػػػة 

 .الصحي 

 :وكذا( أو ب)كذا ال عبَت
 َ  .بعد ا فيما ا٠بلفية :من  يقصد هبما كتعب
 :بعد ا عرب ف ف
  الصحي  فمقابل  ابألص. 
 الضعي  فمقابل  ابلصحي  أك. 
 الظا   فمقابل  ابألظه  أك. 
 ا١شهور فمقابل  ابألشه  أك. 
 ا٠ف  فمقابل  اب١شهور أك. 

 :ادلصطلحات من والضعيف القريّ 
 يقابلػػ  ألنػػ  ،بػػ  ا١ق ػػوع مػػن ق يػػ  ا١شػػهور أف جهػػة مػػن األظهػػ  مػػن أقػػوم ا١شػهور 

 .ب  العمل جيور ال ك و ،ا٠ف 
 الظػػا   يقابلػ  ألنػػ  ا١شػهور مػػن أقػوم األظهػػ  فتصػحي  ،التصػػحي  جهػة مػػن كأمػا، 

 .كالصحي  األص  يف يقاؿ كك ا ب  العمل جيوز ك و

 :ادلذىب يف الًتجيح قراعد :اثلثا
 يكػػوانف كقػػد قػػدديُ القػػوالف يكػػوف قػػد :الشػػافع  أقػػواؿ أحػػواؿ يف النػػوكم اإلمػػاـ قػػاؿ
 أحػػدمها يػػ ج  قػػد ،كقتػػُ يف يقو٢مػػا كقػػد ،كقػػ  يف يقو٢مػػا كقػػد كجديػػدا قػػدديا أك جديػػداف
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 .(ُ)ي ج  ال كقد
 :ك   أحواؿ ،حاؿ كلكل ،أحواؿ ثبلث على الشافع  اإلماـ فهقواؿ

 :كمها حالتُ من ٗلو ال ك    ،جديداف قوالف تعارض إذا :األول احلال
 .بينهما ي ج  مل أك بينهما ي ج  أف إما .٥تلفُ كقتُ يف يقوؿ أف إما .ُ
 ،كاحد كق  يف أقا٢ما يعل  مل أك ،أحدمها ي ٌج  كمل كاحد كق  يف قا٢ما إما .ِ

 .كاحد كق  أك ،كقتُ يف أقا٢ما يعل  مل مل أك ،أحدمها ي ج ٌ  مل أك
 :كمها حالتُ من ٗلو ال ك    ،قددياف قوالف تعارض إذا :احلال الثاين
 .بينهما ي ج  مل أك بينهما ي ج  أف إما .٥تلفُ كقتُ يف يقوؿ أف إما .ُ
 ،كاحد كق  يف أقا٢ما يعل  مل أك ،أحدمها ي ٌج  كمل كاحد كق  يف قا٢ما إما .ِ

 .كاحد كق  أك ،كقتُ يف أقا٢ما يعل  مل مل أك ،أحدمها ي ج ٌ  مل أك
 :كمها ،حالتُ من ٗلو ال ك    ،كجديد قدًن قوالف تعارض إذا :الثالث احلال

 .القدًن يف قال  ما خبلؼ اٞديد يف ينصٌ  أف إما .ُ
 .اٞديد يف ا١سهلة لتلك يتع ض مل أك اٞديد يف خيالف  مل قدًن إما .ِ

 :جديدان قرالن تعارض إذا :األول احلال
 ٗلػػو ال كمهػػا ،اٞديػػدين القػػولُ تعػػارض عنػػد (ِ)النػػوكم اإلمػػاـ اعتمػػد ا قواعػػد  نػػاؾ

 :حالتُ من
 ٥تلفُ كقتُ يف اٞديداف القوالف يكوف أف :األول احلال. 

ًجي  فقاعدة  :   اٟالة     يف ال
 اآلخػػ  عػن متػهخ  القػػولُ أم فينظػ  ،التػاري  حيػث مػػن القػولُ آبخػ  العمػل .ُ

 .آبخ مها فيعمل ،الزماف حيث من
                                  

 . َُٕ/ُ( انظ : اجملموع (ُ
 . ُُُ-َُُ/ُ( انظ : اجملموع (ِ
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 .األقواؿ من الشافع  رٌجح  ٔا فالعمل ،ا١تهخ  من ا١تقدـ يعل  مل ف ف .ِ
 كق  يف أقا٢ما يعل  مل أك ،أحدمها ي ٌج  كمل كاحد كق  يف قا٢ما إذا :الثاين احلال 

 .كاحد كق  أك ،كقتُ يف أقا٢ما يعل  مل مل أك ،أحدمها ي ج ٌ  مل أك ،كاحد
ًجي  فقاعدة  :اٟالة     يف ال
ًجي  أ بل كاف إف ،القولُ أرج  عن البحث .ُ  .التخ يج أك لل
ًجي  أصحاب عن منهما ال اج  فلينقل ،٢ما أ بل يكن مل ف ف .ِ  .كالتخ يج ال
ًجػػػػػي  مػػػػػن يػػػػػتمكن مل إذا كذلػػػػػك ،التوقػػػػػ  .ّ  لػػػػػ  حيصػػػػػل حػػػػػي ،ط يػػػػػ  أبم ال

ًجي   .ال

 :قدديان قرالن تعارض إذا :الثاين احلال
ًجػػي  يف (ُ)النػػوكم اإلمػػاـ اعتمػػد ا الػػي القواعػػد  نفػػ  ،القسػػ   ػػ ا يف األقػػواؿ بػػُ ال

 .اٞديدين القولُ تعارض عند اعتمد ا الي القواعد

 :وجديد قدمي قرالن تعارض إذا :الثالث احلال
 :حاالت ثبلث من ٗلو ال ،كجديد قدًن قوالف ا١سهلة يف كاف إذا
 القدًن يف قال  ما خبلؼ اٞديد يف ينصٌ  أف إما :لاألو  احلال. 

 الصػػحي   ػػو فاٞديػػد ،كجديػػد قػػدًن للشػػافع  قػػوالف فيهػػا مسػػهلة كػػل :النػػوكم قػػاؿ
 .(ْ)عن  م جوع القدًن ألف كقاؿ .(ّ()ِ)العمل كعلي 

                                  
 ( انظ : ا١صدر الساب . (ُ
 . ُُُ-َُُ/ُ( انظ : اجملموع (ِ
: فقد استثٍ الفقهاء مسائل معدكدة يفي فيها على القدًن. قاؿ النوكم: ذك  بع  (ّ ( قل ي

 . َُٖ/ُا١تهخ ين من أصحابنا أف ا١سائل الي يفي هبا على القدًن أرب  عش ة. انظ : اجملموع 
 ( انظ : ا١صدر الساب . (ْ
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 اٞديد يف ا١سهلة لتلك يتع ض مل أك اٞديد يف خيالف  مل قدًن إما :الثاين احلال. 
فتػول عل  أف قػو٢  القػدًن لػي  مػ  با للشػافع  أك م جوعػا عنػ  أك ال كا :النوكم قاؿ

عليػػ  ا١ػػ اد بػػ  قػػدًن نػػص يف اٞديػػد علػػى خبلفػػ  أمػػا قػػدًن مل خيالفػػ  يف اٞديػػد أك مل يتعػػ ض 
لتلػػك ا١سػػهلة يف اٞديػػد فهػػو مػػ    الشػػافع  كاعتقػػاد  كيعمػػل بػػ  كيفػػى عليػػ  ف نػػ  قالػػ  كمل 
َة سػتهيت يف مواضػعها إف شػاء هللا كإمنػا أطلقػوا أف  ي ج  عن  ك  ا النػوع كقػ  منػ  مسػائل كثػ

 .(ُ)القدًن م جوع عن  كال عمل علي  لكوف ةالب  ك لك
 ل  معارض ال صحي  حديث عضد  القدًن يكوف أف :الثالث احلال. 

 الشػػافع  مػػ    فهػػو لػػ  معػػارض ال صػػحي  حػػديث عضػػد  قػػدًن أمػػا :النػػوكم قػػاؿ
 خػبلؼ علػى اٟػديث صػ ٌ  إذا فيمػا ،قػدمنا  الػ م الش ط كجد إذا ،إلي  كمنسوب هللا ٛر 
 .(ِ)أعل هللا ك نٌص 

 
****** 

                                  
 .ٖٔ/ُ( انظ : اجملموع (ُ
 ( انظ : ا١صدر الساب . (ِ
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 احملقق النص يف ادلؤلف مصادر :اخلامس ادلطلب

ػػػ  القمػػػويل ذكػػػ   ١ػػػا  عًػػػتتب   بعػػػد  ،بتحقيقػػػ  را١قػػػ ٌ  اٞػػػزء عنػػػد ،كتػػػابال  ػػػ ا يف هللا ٛر
َة كت  على يعتمد  أنٌ  تي كجدٍ   بػ ك  يصػ ح كأحيػاان ،ا١سػائل كي ك  األقواؿ ينقل حُ كث

 :األح ؼ حس  على م تٌبا ب ك  ا فسهقـو ،من  نقل ال م الكتاب
ن القاسػػػ  أليب الداينػػػة فػػػ كع أحكػػػاـ عػػػن اإلابنػػػة .ُ  ،الفػػػوراين دمحمبػػػن ا عبػػػدالٛ 

 .٥ وط
 .م بوع ، ػ(َٓٓ )ت ،ال زايل حامد أبو لئلماـ ،الدين علـو إحياء .ِ
 أبػػػػػو الشػػػػػافع  لئلمػػػػػاـ للشػػػػػافع ( ابألـ ملحقػػػػػا )م بػػػػػوع اٟػػػػػديث اخػػػػػتبلؼ .ّ

 عبدبن   ل عبد ا١بن  شاف بن  عثمافبن  العباسبن  إدري بن  دمحم هللا عبد
 .م بوع ، ػ(َِْ :)ا١توىف ا١ك  الق ش  ا١ لي مناؼ

 .م بوع ،لله كم اٟكومات ةوام  على اإلش اؼ .ْ
 .م بوع ، ػ(َِْ )ت ،الشافع  إدري بن  دمحمهللا عبد أيب لئلماـ ،األـ .ٓ
 .قٖٓٓ ا١تػػويف سػػبلـال عبػػدبػػن  دمحم الػػدين اتج ،عصػػ كف أيببػػن ال االنتصػػار .ٔ

 .اإلسبلمية اٞامعة يف رسالة ك  
 ، ػػػ(َِٓ )ت ،الػػ كايين إٝاعيػػلبػػن  عبدالواحػػد احملاسػػن أليب ،ا١ػػ    ْػػ  .ٕ

 .م بوع
 .م بوع ، ػ(َٓٓ )ت ،ال زايل حامد أبو لئلماـ ،البسي  .ٖ
 .م بوع ، ػ(ٖٓٓ )ت ،العم اين ساملبن  حي  ا٠َ أليب ،البياف .ٗ
ن سعد أليب اإلابنة تتمة .َُ  ، ٤ق  يف جامعة أـ الق ل.ا١تويل مهموفبن ا عبدالٛ 
بػن  دمحمبػن  اٟسػُ علػ ( )كأبػو دمحم أبػو للقاضػ  ا١ػزين ٥تص  على التعليقة .ُُ

 .م بوع ، ػ( ِْٔ :)ا١توىف مىٍ كىر ٍكًذمٌ ػال أٛد
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 .(ُ)ال ربم ال ي  أيب للقاض  التعليقة .ُِ
، ةػَ  ػ(ََْ )ت ،الكبَ الشاش  القفاؿبن  القاس  اٟسن أليب التق ي  .ُّ

 ةَ م بوع.
َازم يوسػػػػ بػػػػن  علػػػػ بػػػػن  إبػػػػ ا ي  إسػػػػحاؽ أيب لئلمػػػػاـ التنبيػػػػ  .ُْ  )ت ،الشػػػػ

 .م بوع ، ػ(ْٕٔ
 ، ػػػػػػػ(ُٔٓ )ت ،الب ػػػػػػوم مسػػػػػػعودبػػػػػػن  اٟسػػػػػػُ دمحم أيب لئلمػػػػػػاـ التهػػػػػػ ي  .ُٓ

 .م بوع
 .م بوع ،اٞويٍ دمحم أيب لئلماـ كالف ؽ اٞم  .ُٔ
 أليب ا١ػػزين ٥تصػ  شػ ح ك ػػو الشػافع  اإلمػاـ مػػ    فقػ  يف الكبػَ اٟػاكم .ُٕ

 اب١ػػاكردم الشػػهَ ،الب ػػدادم البصػػ م حبيػػ بػػن  دمحمبػػن  دمحمبػػن  علػػ  اٟسػػن
 .م بوع ، ػ(َْٓ :)ا١توىف

 ،عم بن  اٟسُبن  أٛدبن  حملمد الفقهاء م ا   مع فة يف العلماء حلية .ُٖ
 الشػػافع  ا١سػػتظه م ،اإلسػػبلـ فخػ  ا١لقػػ  ،الفػػارق ٌ  القفػاؿ الشاشػػ  بكػػ  أبػو

 .م بوع ، ػ(َٕٓ :)ا١توىف
 إٝاعيػػػػػػلبػػػػػػن  واحػػػػػػدال عبػػػػػػد احملاسػػػػػػن أليب ا١ػػػػػػوقن كاختيػػػػػػار ا١ػػػػػػؤمن حليػػػػػػة .ُٗ

 .(ِ)ال كايين
، ةػػػػَ ا١خزكمػػػػ  ٚيػػػػ بػػػػن ا ٣لػػػػ  ا١عػػػػايل أليب الشػػػػافعية فػػػػ كع يف الػػػػ خائ  .َِ

 م بوع.
 النػوكم شػ ؼبػن  حيػِ الػدين ٤يػ  زك اي أليب ا١فتُ كعمدة ال البُ ركضة .ُِ

 .م بوع ، ػ(ٕٔٔ :)ا١توىف
بػػػػػػن ا عبدالواحػػػػػػدبػػػػػػن ا دمحمبػػػػػػن ا سػػػػػػيدعبػػػػػػد الل الشػػػػػػافعية فػػػػػػ كع يف الشػػػػػػامل .ِِ

                                  
 يف اٞامعة اإلسبلمية. ( حق  (ُ
 ( حق  أجزاء من  يف جامعة أـ الق ل. (ِ
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 .(ُ)الصباغ
ػػػ حي  .ِّ نعبػػػد الػػػبػػػن  لعثمػػػاف ،الوىًسػػػي ً  مشػػػًكل شى  الػػػدين تقػػػ  ،عمػػػ ك أبػػػو ،ٛ 

 .م بوع ، ػ(ّْٔ :)ا١توىف الصبلحبن اب ا١ع كؼ
عبػػد بػػن  دمحمبػػن  كػػ ًنعبػػد الل ،الكبػػَ ابلشػػ ح ا١عػػ كؼ الػػوجيز شػػ ح العزيػػز .ِْ
 .م بوع ، ػ(ِّٔ :)ا١توىف القزكيٍ ال افع  القاس  أبو ،ك ًنال
 )ت ،السػػػػػػلم  سػػػػػػبلـعبػػػػػػد البػػػػػػن  لعزالػػػػػػدين ،النهايػػػػػػة اختصػػػػػػار يف ال ايػػػػػػة .ِٓ

 .م بوع ، ػ(َٔٔ
نبػػػػن  لعثمػػػػاف ،الصػػػػبلحبػػػػن ا فتػػػػاكل .ِٔ بػػػػن اب ا١عػػػػ كؼ الشػػػػه زكرم عبػػػػدالٛ 

 .م بوع ، ػ(ّْٔ )ت ،الصبلح
 ، ػػػػ(ٕٔٔ :)ا١تػػػوىف النػػػوكم شػػػ ؼبػػػن  حيػػػِ الػػػدين ٤يػػػ  زكػػػ اي أيبفتػػػاكل  .ِٕ

 .م بوع
 .م بوع ،ا١ كزم دمحمبن  حسُ للقاض  الفتاكل .ِٖ
 .م بوع ،اٟدادبن اب ا١ع كؼ أٛدبن  دمحم بك  أليب الف كع .ِٗ
َم سليمافبن  أٛدهللا عبد أليب الكايف .َّ  .، ةَ م بوع ػ(ُّٕ )ت ،الزب
 ،العبػاس أبػو ،األنصػارم علػ بػن  دمحمبػن  ألٛد التنبي  ش ح يف النبي  كفاية .ُّ
 .م بوع ، ػ(َُٕ :)ا١توىف ال فعةبن اب ا١ع كؼ ،الدين ٧ 
 أبػػو ،الضػػي القاسػػ بػػن  أٛػػدبػػن  دمحمبػػن  ألٛػػد ،الشػػافع  الفقػػ  يف اللبػػاب .ِّ

 .م بوع ، ػ(ُْٓ :)ا١توىف الشافع ٌ  احملامل بن ا اٟسن
 النػػػػػوكم شػػػػ ؼبػػػػن  حيػػػػِ الػػػػدين ٤يػػػػ  زكػػػػ اي أليب ،ا١هػػػػ ب شػػػػ ح اجملمػػػػوع .ّّ

 .م بوع ، ػ(ٕٔٔ :)ا١توىف
 .م بوع ،ال افع  دمحمبن  ك ًنال عبد القاس  أليب احمل ر .ّْ
 .(ِ)البوي   حيي بن  يوس  يعقوب أيب لئلماـ البوي   ٥تص  .ّٓ

                                  
 ( حق  يف اٞامعة اإلسبلمية. (ُ
 ( حق  يف اٞامعة اإلسبلمية. (ِ
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 ، ػػػػػ(ِّٔ )ت ،ا١ػػػػزين حيػػػػ بػػػػن  إٝاعيػػػػل إبػػػػ ا ي  أيب لئلمػػػػاـ ا١ػػػػزين ٥تصػػػػ  .ّٔ
 .م بوع

 ،اٞ جػػاين أٛػػدبػػن  دمحمبػػن  أٛػػد العبػػاس أليب الفػػ كؽ أك العقػػل يف ا١عػػااية .ّٕ
 .م بوع

 يوسػ بػن  علػ بػن  إبػ ا ي  إسػحاؽ أيب لئلمػاـ ،الشػافع  الفق  يف ا١ه ب .ّٖ
َازم  .م بوع ، ػ(ْٕٔ )ت ،الش

بػػن  هللاعبػػدبػػن  عبػػدا١لك ا١عػػايل أيب لئلمػػاـ ،ا١ػػ    درايػػة يف ا١ لػػ  هنايػػة .ّٗ
 .م بوع ، ػ(ْٖٕ )ت ،اٞويٍ يوس 

 .م بوع ، ػ(َٓٓ )ت ،ال زايل حامد أبو لئلماـ ،الوجيز .َْ
 .م بوع ، ػ(َٓٓ )ت ،ال زايل حامد أبو لئلماـ ،ا١    يف الوسي  .ُْ
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 منها ومناذج اخلطية النسخ وصف :السادس ادلطلب

 :الك اب ذلذا ادلرجردة النسخ وصف

 ،طربقبرسراي م حف مك بة نسخة وىي ،لل حقيق ادلخ ارة الفريدة اخلطية النسخة وصف :أوال
 :تركيا ،اسطنبرل

 مػػػػن ة١سػػػػا  ػػػػ ك  ،ٚيػػػػلك  كاضػػػػ  مقػػػػ كء ٓػػػػ  مكتوبػػػػة ،الكتػػػػاب نسػػػػ  أمت مػػػػن ك ػػػػ 
َ ػػا كالسػػواد ،كالبيػػاض ،كال مػػ  ،كا٠ػػـ  ،السػػق   ،اٞػػودة عػػايل كتصػػوي  ا ،العيػػوب مػػن كة
 .٘لك كعليها

 .(َِٕ) :هاحفظ رق  -ُ
 ،الثػاين :اجمللد منها كمفقود ،٣لدا (ُِ) يف يق  ا١خ وط كأصل ،(ٗ) :اجمللدات عدد -ِ

 .األخ ل النس  يف موجودة أهنا إال عش  كاٟادم ،كا٠ام 
 .(ََِِ) :اللوحات عدد -ّ
 .(ِٓ) :األس   عدد -ْ
 .(ُٓ إىل َُ) :الس   يف الكلمات عدد -ٓ
 .مش ق  نس  :ا٠  نوع -ٔ
 .اٟك م مسعودبن ا ...... :الناس  اس  -ٕ
 . ػ(ََٖ) :النس  اتري  -ٖ
 .ابألسود النص كابق  ،ابألٛ  كالف عية ال ئيسية العناكين :ا١داد فو ل -ٗ

 :للك اب األخرى اخلطية النسخ وصف :اثنيا
 دار نسػػخة مػػن كاحػػدة لوحػػة عػػدا مػػا ،(ُ)النسػػ   ػػ   يف يب ا٠ػػاص القسػػ  يوجػػد ال :تنبيــو
 .ا١ص ية الكت 

                                  
 .ِِٓ-ِِْ/ّفه س آؿ البي   (ُ)
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 .فيصل ادللك مركز يف مصررة نسخة وعنها ،فرنسا ،ابريس ،الرطنية ادلك بة نسخة -6
 ا١كتبػػػة لنسػػػخة تكملػػػة الواقػػػ  يف  ػػػ  النسػػػخة  ػػػ   أف تبػػػُ كا١قارنػػػة االطػػػبلع بعػػػد
 .األز  ية

 .(َُِٔ) :هاحفظ رق  -ُ
 .كالسادس ا٠ام  اٞزء كفي  ،(ُ) :اجمللدات عدد -ِ
 .(ّْٕ) :اللوحات عدد -ّ
 .(ِٗ) :األس   عدد -ْ
 .(ُٖ إىل ُٓ) :الس   يف الكلمات عدد -ٓ
 .مش ق  نس  :ا٠  نوع -ٔ
 .الوضوح متوس  مق كء :ا٠  جودة -ٕ
 .الشافع  احملل  عل  :الناس  اس  -ٖ
 . ػّٖٔ سنة األكؿ ربي  شه  من كالعش ين الثالث األحد يـو :النس  اتري  -ٗ
 .ابألسود النص كابق  ،ابألٛ  كالف عية ال ئيسية العناكين :ا١داد فو ل -َُ

 .مصر ،القاىرة ،األزىرية ادلك بة نسخة -2
 .(ُِّْٔ/ُِّْٓ) :هاحفظ رق  -ُ
 .كا٠ام  ،كال اب  ،جزئُ على مقس  كالثالث ،الثاين :ك   ،(ٓ) :اجمللدات عدد -ِ
 .(ٖٓٔ) :اللوحات عدد -ّ
 .(ِٗ) :األس   عدد -ْ
 .(ُٖ إىل ُٓ) :الس   يف الكلمات عدد -ٓ
 .مش ق  نس  :ا٠  نوع -ٔ
 .الوضوح متوس  مق كء :ا٠  جودة -ٕ
 .الشافع  احملل  عل  :الناس  اس  -ٖ
 . ػ(ّٖٔ) :النس  اتري  -ٗ
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 .ابألسود النص كابق  ،ابألٛ  كالف عية ال ئيسية العناكين :ا١داد فو ل -َُ

 .ُ()مصر ،القاىرة ،الك ب دار نسخة -3
 .(ِِٔ/ْٖ/ٕٗ/ْ) :هافظح رق  -ُ
 ك نػاؾ ،مػ قمُ ةػَ كجػزآف ،ا٠ػام  ،ال ابػ  ،األكؿ :اٞػزء ك ػ  ،(ٓ) :اجمللػدات عدد -ِ

 للوسػػػي  شػػػ ح أحػػػدمها أف كالبحػػػث التحػػػ م بعػػػد كاتضػػػ  ،ُّٗكُّٕ بػػػ ق  آخػػػ اف جػػػزآف
 .للقمويل احملي  البح  من جزء اآلخ  كاٞزء آخ  ١ؤل 

 .(َِٗ) :اللوحات عدد -ّ
 .(ِٓ) :األس   عدد -ْ
 .(َِ-ُٓ) :الس   يف الكلمات عدد -ٓ
 .معتاد( مش ق  )نس  :ا٠  نوع -ٔ
 .ا١ت ي  ل ي ال عبدبن  موسى :الناس  اس  -ٕ
 .مع كؼ ةَ :النس  اتري  -ٖ
 .أسود :ا١داد فو ل -ٗ

 .تركيا ،إسطنبرل ،السليمانية دلك بةا نسخة -4
 مػػػن ا١فقػػػود الثػػػاين اٞػػػزء الواقػػػ  يف  ػػ  النسػػػخة  ػػػ   أف تبػػػُ كا١قارنػػػة االطػػػبلع بعػػد

 .طوبقبوس ام متح  نسخة
 .(ُٔٓ) :هاحفظ رق  -ُ
 .الثاين اٞزء ك و ،(ُ) :اجمللدات عدد -ِ
 .(ِّٖ) :اللوحات عدد -ّ

                                  
فيها لوحة كاحدة داخلة يف النص احملق  لدم، ك   اللوحة األكىل من كتاب ال هارة، مث ينتقل  (ُ)

  ا١خ وط بعد ا مباش ة إىل موض و من كتاب الصبلة.
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 .(ِٓ) :األس   عدد -ْ
 .(ُٓ إىل َُ) :الس   يف الكلمات عدد -ٓ
 .مش ق  نس  :ا٠  نوع -ٔ
يل كاض  مق كء :ا٠  جودة -ٕ  ٚك
 .اٟك م مسعودبن ا ..... :الناس  اس  -ٖ
 .ق(ََٖ) :النس  اتري  -ٗ
 .ابألسود النص كابق  ،ابألٛ  كالف عية ال ئيسية العناكين :ا١داد فو ل -َُ
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 ادللحق

 :ادلخطرط من مناذج .أ
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 ادللحق اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .الفريدة( )النسخة طربقبرسراي م حف مك بة نسخة
 

  احملقق والنص ادلخطرط من األوىل اللرحة
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  احملقق النص من الرسطى اللرحة
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 ادللحق اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 
 
 
 

 

  احملقق النص من األخَتة اللرحة
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 :ادلصرية الك ب دار نسخة
 

 
ادلخطرط من األوىل اللرحة



 

 
 

 
 الثانيالقسم 

 النص الـمحقق
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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 شػ يك ال كحػد  هللا إال إلػ  ال أف كأشػهد ،كأفضل  كأش ف  كأكمل  اٟمد أمتٌ  هلل اٟمد

 عبػػػد  دمحمان  أفٌ  كأشػػػهد ،ٌصػػػلة٤ي  العػػػبل رجاتابلػػػدٌ  كللفػػػوز ،متكٌفلػػػة جػػػاةللنٌ   ػػػ  شػػػهادة ،لػػػ 
 ،متصػلة زمػن بكػل زاكيػة صػبلة آل  لىكع علي  هللا صلى ،كأٌكل  آخ   آدـ كلد سٌيد ،كرسول 
 ،كبعد

 شػػػ ح يف (ِ)احملػػػي  ابلبحػػػ  ا١سػػػمى ،(ُ)الوسػػػي  شػػػ ح مػػػن اختصػػػ ت  كتػػػاب  ػػػ ا فػػػ ف
 تسػػػهل ،بػػػ لك كقصػػػدت .السػػػهل ليلدالػػػ إال األدلٌػػػة عػػػن ٣ػػػ دة أحكامػػػان  كجعلتػػػ  ،الوسػػػي 
 .ذاؾ مػػن أكثػػ   ػػ ا يف ذلػػك لتيسػػ  ،كاٟكػػ  الفتيػػا يف عليػػ  كاالعتمػػاد منػػ  كالنقػػل م اجعتػػ 

يت  ،التكبلف كعلي  ا١ستعافهللا ك  .ب  ينف  أف هللا من كا١سؤكؿ .البح يٌة اٞوا   ٝك

                                  
. انظ : طبقات الفقهاء ) ػ َٓٓ)ت.  ال زايل ال وس   و كتاب من أتلي  اإلماـ :الوسي ( ُ(

 . ُِٔ/ْ، كفيات األعياف ِْٗ/ُالشافعية 
، األعبلـ ُّ-َّ/ٗك و كتاب للمؤل . انظ : طبقات الشافعية الكربل  ( البح  احملي :(ِ
ُ/ِِِ . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 ك اب الطهارة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 الطهارة ك اب

 مػػػن ىالتنٌقػػػ علػػػى أيضػػػان  كي لػػػ  ،اٌٟسػػػية انساألدٍ  مػػػن  كالتنٌقػػػ النظافػػػة :الل ػػػة يف ك ػػػ 
 .ميمػػةال ٌ  فاتالٌصػػ مػػن ةنقيٌػػ أم طػػا  ة نفػػ  :ييقػػاؿ .ا١ مومػػة كػػاألخبلؽ ةا١عنويٌػػ األدانس
ًؾ القػػدر يف (ُ)حقيقػػة يكػػوف أف كحيتمػػل ، ػػ ا يف ٣ػػازان  يكػػوف أف فيحتمػػل  ك ػػو ،بينهػػا ا١شػػ
 .(ِ)م لقان  يك   ٦ا ا١نتقى

 علػى  يتوقٌػ ٦ػا ،ك٨و ػا بلةابلصٌ   التلبٌ  حلٌ  إىل يتوصل ب  ش ع  حك  :الش ع كيف
 يبػاع ٦ػا كػاف إف كأكل  بيع  كحل ،الصبلة يف (ّ)]ب [ اب١وصوؼ الدخوؿ حلٌ  كإىل هارةال ٌ 

 إطػػبلؽ ابب مػػن (ٓ)٣ػػاز ،(ْ)النجاسػػة كإزالػػة ك٨و ػا كال سػػل الوضػػوء علػػى كإطبلقهػػا .كيؤكػل
 .السب  على ا١سب 

 ٤صبلن  كجعل  ب  الشارع أم  عما عبارة    فقالوا ،األسباب هب   (ٔ)اٞمهور كفٌس  ا

                                  
( اٟقيقة:    اللفظ ا١ستعمل فيما كض  ل  أكال يف االص بلح ال م ب  التخاط ، ك   منقسمة (ُ

، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ِٖٔ/ُإىل: كضعية، كع فية، كش عية. انظ : احملصوؿ لل ازم 
 .ِٖ/ُلآلمدم 

، ت تي  القاموس َْٓ/ْ، لساف الع ب ِٕٕ/ِانظ : الصحاح اتج الل ة كصحاح الع بية( ِ)
 .ْٕٓ/ِ، ا١عج  الوسي  َُْ-َُّ/ّ
 ( يف اا١خ وط: )بد(، كالٌصحي : ب . ّ)
( النجاسة:    الش ء الق ر حى من الناس ككل ش ء ق رت  فهو ٧ . انظ : العُ للف ا يدم ْ)
تع يفات ، ُْ/ُ، النظ  ا١ستع ب ْٔ ي  الفاظ التنبي  ص ، ٖٓٗ/ٔ، لساف الع ب ٓٓ/ٔ

 .ٕكمص لحات فقهية يف ل ة معاص ة ص 
( اجملاز:  و اللفظ ا١تواض  على استعمال  يف ةَ ما كض  ل  ك   منقسمة إىل: كضعية، كع فية، (ٓ

 .ِٖ/ُلآلمدم  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،  ّٗٗ/ُكش عية. انظ : احملصوؿ لل ازم 
َازم كالشاش . انظ : اٟاكم (ٔ  . َٔ/ُ، حلية العلماء ِّ/ُ، ا١ه ب ْٓ/ُ( منه  ا١اكردم كالش
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 يف كالثالثػة الثانيػة كال سػلة معنامها يف كما ج النٌ  كإزالة (ُ)اٟدث رف  ك و الش عية ظافةللنٌ 
ديػػػػد ،شػػػػاؽكاالستنٍ  ،ككا١ضمضػػػػة ،(ِ)كا٠بػػػػث اٟػػػػدث  .(ّ)ا١سػػػػنونة كاألةسػػػػاؿ ،الوضػػػػوء ٕك
 .فيهما ا١    على (ٓ)كالتيم  (ْ)ا١ستحاضة كب هارة

 علػػػى كإطبلقهػػػا .النجاسػػػة كإزالػػػة ،اٟػػػدث رفػػػ  :الشػػػ عية هػػػارةال ٌ  :(ٔ)القاضػػػ  كقػػػاؿ
 .(ٕ)ا١شاهبة ٣از ابب من ،ك٨و ا ا١سنونة كاالةساؿ ،اجملدد الوضوء

 :(ٖ)نوعاف ك   :قاؿ
 ك ػ  موجبهػا حلػوؿ ٔحػلٌ  كجوهبػا اخػتصٌ  الي ك   :عينٌية كجوهبا (ُ)طهارة/ .ُ

                                  
( اٟدث:  و األث  اٟاصل للمكل ، كشبه  عند ع كض أحد أسباب الوضوء، كال سل ا١ان  من ُ)

، النظ  ا١ستع ب ُٕٕالصبلة، ا١توق  رفع  على النية. انظ : معج  الف كؽ الل وية للعسك م ص
 .ُِٓ/ِموسوعة مص لحات ابن خلدكف كالش ي  عل  دمحم اٞ جاين ، ْٖص 
 .ُِٔ/ُنظ : ا١صباح ا١نَ( ا٠بث:  و النج . ا(ِ
يف اص بلح الفقهاء الشافعية: رف  حدث كإزالة ٧  أك ما يف معنامها. انظ : ٖ ي  ( ال هارة ّ)

  ٕٗ/ُ، اجملموع َُ/ُ، النظ  ا١ستع ب ُّألفاظ التنبي  ص
، هت ي  الل ة ِٕٔ/ّفبل ي قه. العُ للف ا يدم    الي ةل  عليها الدـ ( ا١ستحاضة: ْ)

 .ُٗٓ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِْ.، النظ  ا١ستع ب ص ٕٓ/ُٓ
ًاب عند فقداف ( التيم : (ٓ ل ة:  و القصد. كش عا:  و القصد إىل الصعيد ١س  الوج  كاليدين ابل

، النظ  ّْا   يف ة ي  ألفاظ الناس ص، الز ُُٔ/ُا١اء. انظ : ة ي  اٟديث البن قتيبة 
 . ّْ/ُا١ستع ب 

: لى ي أىٍيضان ا١ٍ كىر كًذٌم، فقي ه قاضو أصويل،  بن دمحم أبو عل  اٟسُ (  و:ٔ) بن أٛد ا١  كذم، كىيػيقىاؿي
نيعي ، كمن تبلمي  : اٟسُ الف ٌاء  من أصحاب الوجو  يف ا١   ، من شيوخ : أبو بك  القٌفاؿ، كأبو

ق. انظ : ِْٔالب وم، كعبد ال زاؽ ا١نيع ، كمن مؤلفات : التعليقة الكربل، كالفتاكل، تويف سنة: 
، طبقات َِٔ/ُٖ، سَ أعبلـ الن ببلء ُّٔ/َُ، اتري  اإلسبلـ لل  ي ُّٓ/ّكفيات األعياف: 

 . ّٔٓ/ْالشافعية الكربل للس بك  
 . َُِ/ُانظ : التعليقة   ب بينهما من حيث ا١شاهبة يف ا١عٌ.للق( أم: (ٕ
 . ُُٗ/ُ( انظ : الوسي  لل زايل: ٖ)
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 .النجاسة إزالة
 كالوضػػػػوء موجبهػػػػا حلػػػػوؿ ٤ػػػػل كجوهبػػػػا لتعػػػػدٌ  مػػػػا ك ػػػػ  :حكميػػػػة كطهػػػػارة .ِ

 .كال سل
 :(ِ)نوعاف ال هارة فقاؿ ،ذلك من أع ٌ  ال هارة جعل من كمنه 
 .حدث عن طهارة .ُ
 .(ّ)خبث عن كطهارة .ِ
 :ض ابف :كاألكؿ

 اب١اء طهارة. 
 كالتيم  ا١اء ب َ كطهارة. 

 :ض ابف :كالثانية
 النجاسة إزالة ك   اب١اء طهارة. 
 ا١اء ب َ كطهارة. 

 .كإزالة إحالة :قسماف ك  
  ٌقوؿ يف ابغكالدٌ  خبٌلن  ا٠م  (ْ)استحالة :ؿفاألك(ٓ).  
 كاالستجمار :الثاين. 

 :قسمُ إىل ينقس  الكتاب ك  ا
                                                                                                                                                                    

 /ب.  ُ( ؿُ)
 . َُٖ/ُ( انظ : الوسي  لل زايل: ِ)
 .ُِٔ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُٕٕ( كا٠بث:  و النج . انظ : معج  الف كؽ الل وية للعسك م صّ)
من كيفية إىل أخ ل، كتسخن ا١اء كتربد . انظ : التع يفات ص ( االستحالة:    انتقاؿ اٞس  (ْ

 .ِٓ/ِ، موسوعة مص لحات ابن خلدكف كالش ي  عل  دمحم اٞ جاين ْٖ
( كا١   : أن  إحالة كما قاؿ النوكم: كالف ؽ بُ الدابغ كبُ كلوغ الكل ، أف الدابغ إحالة (ٓ

 ظ بل جيوز بكل ما عمل عملهما( كالولوغ فحصل ٔا ٖصل ب  اإلحالة )أم ال خيتٌص ابلش  كالق
ًاب كالتيم . انظ : اجملموع  ، َّٗ/ُ، ٖفة احملتاج ِِْ/ُإزالة ٧اسة دخلها التعبد فاختٌص  ابل

 . ّْٗ/ّهناية احملتاج 
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  مقدمات  يف قس. 
  مقاصد  يف كقس. 
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 القسم األًل: يف مقدماتو

 وفيو أربعة أبراب:

 الباب األول: يف ادلياه الطاىرة.
 وابب يف ادلياه النجسة.

 وابب يف احلكم عند اش باه الطاىر ابلنجس.
 وابب يف األواين وىي ظروف ادلياه.
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 الطاىرة ادلياه يف :األول الباب

َ  دكف كا٠بث اٟدث طهارة يف اب١اء ٥صوصة ةكال هوريٌ   .ة
 ال نفػوذ كسػ عة كرقػة بل افػة ا١ػاء ابختصػاص لمعلَّػ أك معنػا  يعقػل ال ده تعبٌ  ذلك ك ل

َ  يف يوجػػد  أف يف ذكػػ ك  خػػبلؼ علػػى بعضػػه  ا بنػػ ،خػػبلؼ فيػػ  ؟(ُ)قاصػػ ة ةعلٌػػ فهػػ  ،ةػػ
 ك ػػو ،دتعبٌػػ ابل هوريػػة ا١ػػاء فاختصػػاص ،ده تعبٌػػ جعلنػػا  فػػ ف .ا١عػػٌ معقػػوؿ أك ده تعبٌػػ الوضػػوء
 .(ْ)معقوؿ فه ا معقوال جعلنا  كإف .(ّ)(ِ)اٟ مُ إماـ اختيار
 :أقساـ ثبلثة تنقس  ال ا  ة ا١يا  مث

 (ٓ)[األول القسم]

َ  م هػ  أم (ٔ)طهػور ك ػو، كرائحػة كطعػ  لػوف مػن خلقتػ  أكصػاؼ علػى بقػ  ما . ل ػ

                                  
َ . انظ : التلخيص يف أصوؿ الفق  (ُ ، ا١ستصفى ِٕٖ/ّ(   : امتناع تعدية أك قياس اٟك  إىل ة

ِ/َّٕ . 
ـي اٟ مُ،  و:( يي اِ) بن يوس   هللا بن عبد أبو ا١عايل عبد ا١لك د ابإًلماـ عند الشَّاًفعيَّة: إما

اٞويٍ، الفقي  األصويل ا١تكىل ، تفقَّ  على كالد ، من شيوخ : أبو القاس  اإلٍسفى اييٍ، كاإلماـ أبو 
الف اكم، كزا   الٌشحام ، كمن مؤلفات : هًناية ا١ٍ ل ،  هللا ال يًٌ  الصعلوك ، كمن تبلمي  : أىبو عبد
(، طىبقات ْٖٔ/ُٖق. انظ : ًسَ أعبلـ الن ببلء )ْٖٕكاإلٍرشاد يف أصوؿ الدين، تويف سنة: 

 (. ُٓٔ/ٓالشَّاًفعية الكربل للس ٍبك  )
 . ٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
ملسو هيلع هللا ىلص إزالة النجاسة ب َ ا١اء كنقل إزالتها  ( كا١    أبن  تعبٌدم قاؿ النوكم: ألن  مل ينقل عن الني(ْ

َ  فوج  اختصاص . انظ : العزيز  ، ٖفة ٔٗ/ُ، اجملموع ٖ/ُاب١اء كمل يثب  ص ي  يف إزالتها ب 
 . ٓٔ/ُاحملتاج 

 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ٓ
َ . انظ : الزا   ص  هور:( ال(ٔ ، حلية ُٗ و ا١اء ال م يت ه  ب  أك ال ا   يف نفس ، ا١ ه  ل 

 .ّٕٗ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُُ/ُ، النظ  ا١ستع ب ِْٖ/ّ، مقايي  الل ة ّْالفقهاء ص
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 .(ُ)هب ا ا١ ل  ا١اء ٚاعة  كفسٌ . كالعيوف كاآلابر كاألهنار البحار ماء في  سواء
 إفٌ  قػػػو٢  مػػػ ، (ِ)ابل ػػػا   د يقيٌػػػ كمل خلقتػػػ  أكصػػػاؼ علػػػى ابلبػػػاق    فٌسػػػ مػػػن كمػػػنه 

 ا١ػػػاء بػػػوركد ،(ّ)الثػػػاين القسػػػ  يف كسػػػيهيت مػػػدخوؿ ككبلمهػػػا ا١ لػػػ  اب١ػػػاء ٥صوصػػػة هوريػػػةال ٌ 
َ  كمل ٧اسة في   حلٌ  ال م القليل  .ي 

 .(ْ)كالقيود األكصاؼ عن ابلع م   فسٌ  من كمنه 
 لػػي  كمػػا، الكػػوز كمػػاء طهػػور  ػػو مػػا ا١ضػػاؼ مػػن مث. كمضػػاؼ م لػػ  مػػاء كبقولنػػا

 أحػػد فيػػدخل صػػفة أك إبضػػافة ديتقيٌػػ قػػد ا١ لػػ  ألف ابطػػل أيضػػان  ك ػػو. الػػورد كمػػاء ب هػػور
 .اآلخ  يف القسمُ

 عنػػ  التعيػػُ يف كيكتفػػى ا١ػػاء اسػػ  م لػػ  ينتاكلػػ  الػػ م ا١ػػاء أنػػ :  حػػدٌ  يف حي كالٌصػػ
ًط كال ،ا١اء اس  ٔج د  .(ٓ)لزكم  عدـ بل التقييد عدـ في  يش

 .ب  ت ه يف ،ال أـ م ل  ماء أبهنا توص  (ٔ)أشياء/ يف كاختلفوا
 .اجتم  إذا ا١ لى ا١اء من ا١تصاعد البخار :أحدىا
 ب  ال هارة جيوز م ل  ماء  و :(ُ)كال كايين (ٕ)الفوراين فقاؿ(ِ). 

                                  
 . ٗ/ُ، العزيز ُِ/ُ( منه  العم اين كال افع . انظ : البياف للعم اين ُ)
َازم. انظ : التنبي  صِ)  . ُّ( منه  الش
 .ْٕانظ : ص  ((ّ
 . ٕ/ُ( قاؿ ب  النوكم. انظ : ال كضة ْ)
. قاؿ النوكم:  و ما كفى ُُٔ/ُ، ، م ٍ احملتاج ُٔ/ُ( ك و ا١   . ش ح مشكل الوسي  ٓ)

  َٖ/.ُيف تع يف  اس  ماء: انظ : اجملموع 
 /ب.ِ( ؿ ٔ)
نأ(  و: ٕ) بن فوراف ا١ كزم الفوراين، فقي  من علماء األصوؿ  بن أٛد بن دمحم بو القاس  عبد الٛ 

كالف كع. من شييوًخً : أبو بك  القفاؿ الشاش . كًمٍن تبلميً  : الب وم، إماـ اٟ مُ اٞويٍ، أبو سعد 
ت :  ّّٖسنة: ا١تويل. كمن ميؤلَّفات : اإلابنة الي أخ  عنها ال زايل يف الوسي . تيويف  ق انظ  تٚ 

، ِْٔ/ُٖ، سَ أعبلـ النببلء ُّْ/ِ، كفيات األعياف ُِٖ، َِٖ/ِهت ي  األٝاء كالل ات 
 . ِّٔ/ّاألعبلـ للزركل  
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 اران  رشحان  ىيسمٌ  كإمنا ،ا١اء اس  علي  يق  كال بل ،(ّ)ال :آخ كف كقاؿ  .(ْ)ٓك
 .ملحان  سينعقد ال م ا١اء :الثاين
  ٌ ب  ال هارة ٕوز ماء أن  ،األص(ٓ). 
 ذائ  مل  ك  ا ،ال :(ٕ)كالقفاؿ (ٔ)الصعلوك  كعن(ٖ). 

 .(ٗ)كاحدا قوالن  م ل  فماء األرض أبجزاء ابختبلط  ملحا ينعقد ال م اكأمٌ 
                                                                                                                                                                    

بن أٛد ال  كايين ال ربٌم، فقي ه أصويلٌّ كجي ه، من  بن إٝاعيل أبو احملاسن عبد الواحد (  و:ُ)
مد الكازركين، كًمٍن تبلميً  : ز  شييوًخً : أ ٟيسُ الفارس ، ٤ي ٍٝىاعيل  بو ا بن طا   الشحام ، كإ

ْىٍ  ا١ٍ  ى ، كالكايف، كحلية ا١ؤمن، تيويف سنة:  ق. انظ : كىًفيَّات األعياف َِٓالتيم ، كمن ميؤلَّفات : 
 . ِٕٖ/ُة ، طبقات الشافعية اًلبن قاًض  شيٍهبى ُِٔ/ٗ، ًسَ أعبلـ الن ببلء ُٖٗ/ّ
 . ْٖ/ُ/أ، ْ  ا١    ُ( انظ : اإلابنة ؿ ِ)
 . ٖٗ/ُ( نقل  النوكم عن ا٠ اسانيُ. كقالوا: ألن  ع ؽ. انظ : اجملموع ّ)
، حاشيتا َُ/ُ، فت  الو اب ٓ/ُ، أسٌ ا١ ال  ٖٗ/ُ( كا١   : جواز ال هارة ب . اجملموع ْ)

َة   . َِ/ُقليويب كعم
 .ُْ، فتاكم اإلماـ النوكم صَُُ/ُ، ٣موع ُْٓ/ُالعزيز ، ُّٓ/ُ( انظ : الوسي  ٓ)
بن  اركف اٟنف   بن سليماف بن دمحم بن سليماف اإلماـ العبلمة ذك الفنوف، أبو سهل، دمحم (  و:ٔ)

العجل  الصعلوك  النيسابورم، الفقي  الشافع ، ا١تكل  النحوم، ا١فس  الل وم، الصويف، شي  
ق. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية  ّٗٔق، كتيويف سنة:  ِٔٗاساف ك و صاح  كج ، كمولد : خ  
 . َِٖ/ُِ، سَ أعبلـ النببلء َِْ/ْ، كفيات األعياف ُٕٓ/ُ
هللا القفاؿ ا١ كزم، ك و القفَّاؿ الص َ، شي  ال  يقة  بن عبد بن أٛد هللا أبو بك  عبد(  و: ٕ)

بن أٛد، كمن تبلمي  : أبو  اسانية يف ا١   ، كرعه زا د، من شيوخ : أبو زيد الفاشاين، كا٠ليلا٠ي  
ق. كمن أحد مؤلفات : فتاكم القفاؿ، كمن علماء ُْٕعل  السنج ، كأبو دمحم اٞويٍ، تويف سنة: 

يف الوسي   الشافعية أيضا من يسم  ابلقفاؿ الشاش  الكبَ، كال ذك  ل  يف الوسي ، كإمنا ال م
ت : طبقات الفقهاء للشافعية  ، هت ي  األٝاء كالل ات ّٔٗ/ُالقفاؿ ا١ كزم الص َ. انظ  تٚ 

 . ٔٔ/ْ، األعبلـ ٔٓ-ّٓ/ٓ، طبقات الشافعية الكربم ِْٗ/ِ، كفيات األعياف ِِٖ/ِ
: نقل  ا١اكردم عن الصعلوك  كمل أجد فتاكل القفاؿ يف كتاب  كلكن كجدتي أٌف ابٖ) ن ال فعة ( قل ي

 . ُِّ/ُنقل  عن . انظ : كفاية النبي  البن رفعة 
 . ُِّ/ُ، كفاية النبي  البن رفعة َُُ/ُ، اجملموع ِّ/ُ( ك  ا  و ا١   . العزيز ٗ)
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 يف يػػػػ كاب مل إف ا١مسػػػػوح يف هبمػػػػا يكتفػػػػى حػػػػى فيػػػػ  ينػػػػدرجاف  ػػػػل ،كالػػػػربد لجالػػػػثٌ  :الثالــــث
 :كجهاف في  كرخاكهتما؟ ٟ ارت  العضو على كساال تقاط ا إذا ،ا١ سوؿ
  ٌمػاء كال منهمػا يػ كب ال مػا معػ  كػاف كلو :(ِ)االص خ م قاؿ .(ُ)نع  :هماأصح، 

 .(ّ)ىكصلٌ  تيم ٌ 
 :(ْ)أكج  اإلعادة كيف
 ا١ساف  دكف اٟاض  يعيد هاأصحٌ  :اثلثها(ٓ). 
ًاب ا١ت َ ا١اء :الرابع  (ٔ)ابإلطبلؽ؟ يوص   ل ،ك٨ومها في  ا١  كحُ ا١ل  أك ابل
 نفػاس أك حػي  أك جنابػة مػن األكػرب أك األصػ   اٟػدث طهارة يف ا١ستعمل ا١اء :اخلامس

 :كجهاف في  م ل ؟ ماء أبن  يوص   ل .طا   أن  حي الصٌ  القوؿ على ا١ي  ةسل يف أك
 ال :أظه مها. 

 طهػوران  كون  كيف .(ُ)ال هارة ةَ يف كاستعمال  ش ب  جيوز طا   اٟدث يف كا١ستعمل

                                  
. ٖفة احملتاج ُٖ/ُ، اجملموع َِٔ، العزيز/ْْ/ُ( ك  ا  و ا١   . انظ : ْ  ا١    ُ)
ُ/ّّٓ . 
بن عيس ، فقي  شافع  من أصحاب الوجو . كمن  بن يزيد بن أٛد أبو سعيد اٟسن(  و ِ)

ق،  ِْْمؤلفات : القضاء ةالف ائ  الكبَ، ككتاب الش كط كالواثئ  كاحملاض  كالسجبلت. كمولد : 
َازم ص) ِّٖكتويف سنة:  (، ّٕٓ/ُ(، كفيات األعياف )ُُُق. انظ : طبقات الفقهاء للش

 (. ُٕٗ/ِ(، األعبلـ للزركل  )َِّ/ّكربم )طبقات الشافعية ال
 . ِٖ-ُٖ/ُ( نقل  النوكم عن الدارم  كعزا  الدارم  إيل أيب سعيد االص خ م. انظ : اجملموع ّ)
( الوج  األكؿ: يعيد اٟاض  كا١ساف . الوج  الثاين: ال، يعيد اٟاض  كا١ساف . انظ : اجملموع (ْ

ُ/ِٖ. 
، هناية ِٖٔ/ِ، ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  ِٖ/ُموع ( ك  ا  و ا١   . انظ : اجملٓ)

 . ِّٕ/ُاحملتاج 
 . ّٕ/ُ، ٖفة احملتاج َُِ/ُ، اجملموع ِّ/ُ( كا١    أن  يوص  ابإلطبلؽ. انظ : العزيز ٔ)
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 :ط يقاف في  ،ا٠بث كيف ،اثنيا اٟدث يف استعمال  جيوز حى
 ٚاعة كاختار  ،ب هور لي  أبن  الق   :أحدمها(ِ). 
 قوالف في  ،األكث ين قوؿ ك و :كالثاين: 
 كا٠بث اٟدث ي ف  طهور أن  القدًن يف قولي  أحد ك و أحدمها(ّ). 
 ال ،قػػو٢  مػػن اسػػتثنا  ا١ لػػ  ا١ػػاء مػػن جعلػػ  كمػػن .(ْ)ب هػػور لػػي  أنػػ  :كأصػػٌحهما 

 .ا١    على ا١ ل  اب١اء إال ٧  إزالة كال حدث رف  جيوز
 :١عنيُ معٌلل ا١ستعمل طهورية سقوط مث
 العبادة أتدم :أحدمها. 
  ٌإلي  ا١ن  ابنتقاؿ بعضه  كعرب .(ٓ)ب  ال هارة ف ض أداء :هماكأصح. 

 فهػػػػػو ا١فػػػػػ كض كال سػػػػػل الوضػػػػػوء يف األكىل ا١ػػػػػ ة يف كا١سػػػػػتعمل ا١عنيػػػػػاف كجػػػػػد فػػػػػ ف
 كوضػػوء ضػػ كرة أك رفا يػػة كضػػوء كػػاف سػػواء ،ا١ػػ    علػػى بػػ  ال هػػارة تصػػ ٌ  ال مسػػتعمل

 .يبي  أك اٟدث ي ف  إن  قلنا سواء .ا١ستحاضة
ػػػػوز ٔسػػػػتعمل فلػػػػي  النجاسػػػػة ةسػػػػل كيف ال ابعػػػػة الكػػػػ ٌة يف كا١سػػػػتعمل انتفيػػػػا كإف  ٕك
 ٕديػػػد كيف التجديػػػد يسػػػتح ٌ  ال حيػػػث الوضػػػوء ٕديػػػد يف ا١سػػػتعمل ككػػػ ا .(ٔ)بػػػ  ال هػػػارة
 .استحباب  (ٕ)عدـ/ يف ا١    على ال سل

                                                                                                                                                                    

، اجملموع ُٖ، فتاكم اإلماـ النوكم ص َُ/ُ، العزيز ِٓ/ُ( ك  ا  و ا١   . انظ : اٟاكم ُ)
 . ٕٗ-ٖٕ/ُػ ٖفة احملتاج ُٖ/ُ
، ُِْ/ُ، هناية ا١ ل  ْٔٔ/ُ( منه  القاض  حسُ كاإلماـ اٞويٍ كالب وم. انظ : التعليقة (ِ

 . ُِٕ/ُالته ي  
 . ْٔٔ/ُشافع . انظ : التعليقة ( نقل  القاض  حسُ عن القوؿ القدًن لل(ّ
 . ِٕ/ُ، هناية احملتاج ٕٗ/ُ، ٖفة احملتاج: ٕ/ُ، ال كضة ُْ/ُ( ك و ا١    انظ : العزيز ْ)
 . ِٕ/ُ، هناية احملتاج ٕٗ/ُ، ٖفة احملتاج َُٔ/ُ، اجملموع ُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ٓ
 . ُٖٓ/ُ، اجملموع ُُ/ُعزيز ، الَِ-ُٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : ش ح مشكل الوسي  ٔ)
 /ب.ِ( ؿ ٕ)
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 يف ،كالثٌالثػػػػة الثٌانيػػػػة الكػػػػ ٌة يف كا١سػػػػتعمل الفػػػػ ض أداء بػػػػدكف العبػػػػادة أداء كجػػػػد كإف
 ابسػتحباب  القػوؿ علػى كال سػل ا١ستح  الوضوء ٕديد كيف النجاسة كإزالة كال سل الوضوء
 مسػتعمل ةَ، ب  عٌلل من عند مستعمل فهو ا١سنونة كاألةساؿ كاالستنشاؽ ا١ضمضة كيف
 .(ُ)الٌصحي  ك و ب  ال هارة فتص ٌ ، الف ض أبداء ا١عٌلل عند

 كالنفػاس اٟي  عن يةال مٌ  ةسل يف كذلك العبادة أداء دكف (ِ)الف ض أداء كجد كإف
 جيعلػػػػ  مل ابآلخػػػػ  لعلٌػػػػ كمػػػػن، مسػػػػتعمبلن  ا١ػػػػاء جعػػػػل بػػػػ  علٌػػػػل فمػػػػنٍ ، ا١سػػػػل  لزكجهػػػػا لتحػػػػلٌ 

 ذاؾ بػٌ مػن كمػنه . (ّ)أسػلم  إذا اإلعػادة عليهػا جيػ  أهٌنػا الصحي  على تف يعان  مستعمبلن 
 .  ا على

 مل فػ ف ،اٟػي  يف ال سػل نػوت إذا الػزكج حػ  يف ةسػلها ةكصحٌ : (ْ)الصباغبن ا قاؿ
 .(ٓ)كطئها جيز مل نو ت

ًاط  هنػػا ابلف ضػػٌية كا١ػ اد  علػػى عليػػ  اإلقػػداـ جػواز يتوقػػ  مػػا ك ػػو ،الوجػوب ال االشػػ
 .(ٔ)ال هارة

 كمػا ،كالشػك  الػتبلكة كسػجديت النوافػل للصػلوات البػالغ بػ  توضه ما أبف حيك  فل لك
                                  

 . ُٖٓ/ُ، اجملموع ُُ/ُ، العزيز َِ-ُٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : ش ح مشكل الوسي  (ُ
 ( أم: من علل ابنتقاؿ ا١ن  إلي .ِ)
( كا١    أف ا١اء صار مستعمبل كأهنا ٕ  اإلعادة إذا أسلم . قاؿ ال افع : كاعل  أف ظا   ّ)

الف ض دكف ا١عٌ الثاين حى ال تسق  طهورية ا١ستعمل يف ا١ ة الثانية كأخواهتا،  ا١    اعتبار أداء
 . ٖٕ/ُ، ٨فة احملتاج ٕ/ُ، ال كضة َُٔ/ُ، اجملموع ُّكتسق  يف مسهلة ال مية. انظ : العزيز/

ا١ع كؼ اببن الصباغ  بن جعف ، بن أٛد بن عبد الواحد بن دمحم أبو نص  عبد السيد (  و:ْ)
ق.  ْٕٕ ػ، كتويف سنة:  ََْصاح  الشامل، الفقي  الشافع ؛ كاف فقي  الع اقُ يف كقت ، كمولد : 

، طبقات الشافعيُ البن قاض  شهبة ْْٔ/ُٖ، سَ أعبلـ النببلء ُِٕ/ّانظ : كفيات األعياف 
ُ/ُِٓ . 
 . ِْٕ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف للعم اين ٓ)
ًك ، انظ : البياف للعم اين ٔ) ( أم: ا١ اد بف ض ال هارة ما ال ٕوز الصبلة كالوطء إال ب ، ال ما أيمث ب
ُ/ِْٕ  . 
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 .(ُ)مستعمل ا١ميز الصي ب  توضه
 يصػػػػ  مل ،٦يٌػػػػزا يكػػػػن مل فػػػػ ف .مسػػػػتعمبلن  يصػػػػَ ال أنػػػػ  :كجػػػػ  الصػػػػي بػػػػ  يتوضػػػػه كفيمػػػػا
 .(ِ)ق عان  مستعمبلن 
 :أكج  ثبلثة (ّ)كاٟنف  النية كجوب يعتقد ال من ب  توضئ ما حك  كيف
  ٌنع  :هاأصح(ْ). 
 فبل كإال مستعمبلن  صار نول إف :كاثلثها. 

 ا١ػػػاء فهػػػ ا ،األصػػػ  ك ػػػو جيزئػػػ  :كقلنػػػا ،مسػػػح  مػػػن بػػػدال رأسػػػ  ا١توضػػػئ ةسػػػل كلػػػو
 .(ٓ)األص  يف مستعمل
َكركت  فف  ،قليل ماء يف يد  نوم  من القائ  ةم  كلو  :ط يقاف مستعمبلن  ص
 ال هارة نقل يف الوجهُ على  أنٌ  :أحدمها. 
 مستعمبلن  يصَ ال أبن  الق   األص ٌ  :كالثاين(ٔ). 

 .ب هور لي  ال م كاب١اء ،ا١ائعات من ا١اء ب َ ٕوز ال ال هارة أف كاعل 
                                  

 .ُٖٓ/ُ، اجملموع ُُ/ُ، العزيز َِ-ُٗ/ُ. انظ : ش ح مشكل الوسي  ( ك و ا١   (ُ
 . ْٗٔ/ُ( ذك   القاض  حسُ. انظ : التعليقة (ِ
بن اثب  التيم   حنيفة ك و النعماف و ا١تب  للم    اٟنف . كمٌؤسس  اإلماـ أبو  ( كاٟنف :ّ)

، كفيات ُِٔ/ِالكويف فقي  أ ل الع اؽ كإماـ أصحاب ال أم. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات 
 . ُِْ/ٓ، سَ أعبلـ النببلء َْٓ/ٓاألعياف 

( صورة ا١سهلة: اٟنف  إذا توضه ٔاء  ل يصَ مستعمبل ألن  ال يعتقد كجوب النية؟ كا١    أن  ْ)
صار مستعمبل كإف مل ينو ألن  ٤كـو بصحة صبلت  ك٢ ا ال يقتل ابالتفاؽ. انظ : بدائ  الصنائ  

 . ٖٕ/ُحملتاج ، ٖفة أُُ/ُ، اجملموع ُٔ/ُ، ا٢داية يف ش ح البداية للم ةيناين ُٕ/ُللكاساين 
، ٖٕ/ُ، حاشية الش اكين لتحفة احملتاج َُ/ُ، ال كضة ُُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٓ)

 . ّٕ/ُهناية احملتاج 
، حاشية ِٖ، كفاية األخيار صُِٔ/ُ، اجملموع ِّٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ٔ)

 .ُٖٓ/ُالشرباملس  لنهاية احملتاج 
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 ا١اء ت ٌَ  عدـ عند يكوف كذلك ،ا١اء اس  اٞمي  على ي ل  ْيث ا١اء يف ان م  إذا
 عنػػد أك (ُ)العػػ اقيُ عنػػد لػػ  ىأصػػف منػػ  كػػاف إذا إليػػ  سػػبةابلنٌ  قٌلتػػ  كعنػػد ٥الفػػان  كػػاف إذا بػػ 

ٌَ  عػػػدـ  أف بػػػُ كنفٌصػػػل (ّ)أييت خػػػبلؼ علػػػى (ِ)ا٠ اسػػػانيُ عنػػػد ا١خالفػػػة فتقػػػدي  ،بػػػ  ت ػػػ
 .(ْ)ال؟ أـ لل هارة ا١اء يكوف

                                  
بن دمحم     أئمةي الشافعية ال ين سكنوا الع اؽ كب داد، كشيخه  أبو حامد أٛد ( الع اقيوف:ُ)

َ  ، َْٔاإلسف اييٍ ا١توىف سنة:  ق، كمنه  أبو اٟسن ا١اكردم، كالقاض  أبو ال ي ، كاحملامل ، كة
 ب ، ككجوً  متقدم  كقاؿ النوكم : كاعل  أفَّ نقل أصحابنا الع اقيُ لنصوص الشافع ، كقواعد م 

(، هت ي  األٝاء كالل ات ُُِ/ُأصحابنا أتقني كأثب  من نقل ا٠ي اسانيُ ةالباي. انظ : اجملموع )
(ِ/َِٖ .) 
   ال ائفة الكربل بعد الع اقيُ يف اال تماـ بفق  الشافع  كننقل أقوال . كيقاؿ ٢   ا٠ سانيوف:( ِ)

كزة ألف شيخه  كمعظ  أتباع  م اكزة، فتارة يقاؿ ٢  ا٠ اسانيوف، كاترة: ا١ اكزة، كمها عباراتف أيضا: ا١ ا
ٔعٍ كاحد، كمدار     ال  يقة عل  القفاؿ الص َ فهو شي  ط يقة ا٠ اسانيُ ال م انته  إلي  

ثا كتف يعا  تاز  ئ  ال  يقة: أبهنا أحسن تص فا ْك ةالبا. انظ : مقدمة رايسة ا١    يف عص  . ٘ك
(، االبتهاج ُِٖ/ِ(، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة )ْٕ/ُ(، هت ي  األٝاء )ٗٔ/ُاجملموع )

( ٣لة الش يعة كالدراسات اإلسبلمية ّامعة الكوي ، السنة ّٕٔ-ُٕٔيف بياف اص بلح ا١نهاج ص)
كىمىا  ْٗص)(، ا١    عند الشافعية ِّّ-ِّٓ ػ، ص)ُِْٔ(، سنة: َٔ(، العدد )َِ)

 بػىٍعدى ىا(.
( صورة ا١سهلة: إذا اختل  اب١اء الكثَ أك القليل مائ  يوافق  يف الصفات، كماء الورد ا١نق   (ّ

ال ائحة، كماء الشج ، كا١اء ا١ستعمل، فوجهاف. أصٌحهما: عند ا٠ سانيُ بتقدي  ا١خالفة: إف كاف 
ي  لت َ الت َ ا١ؤث ، سل  ال هورية، كإف كاف ال يؤث  ا١ائ  قدران لو خال  ا١اء يف طع  أك لوف أك ر 

م  تقدي  ا١خالفة، مل يسل . كالثاين: ابعتبار الوزف عند بع  الع اقيُ: ف ف كاف ا١اء أكث  كزان 
 .ٗٗ/ُجازت ال هارة من  كإف كاف ا١ائ  أكث  أك تساكاي فبل. انظ : اجملموع 

اذا تيع ؼ ( كحاصل حك  ا١    أف ا١ائ  ا١خا(ْ ل  للماء إف قٌل جازت الٌ هارة من  كإاٌل فبل: ٔك
َ  فكثَ كإال فقليل. ُالقٌلة كالكث ة ينظ :  . ِ. ف ف خالف  يف بع  الصفات فالعربة ابلت َ ف ف ة

كإف كافق  يف صفات  ففيها تعترب ب  القٌلة كالكث ة، أصٌحهما: بتقدي   ٥الفا يف صفات . كالثاين: ابعتبار 
 .ٗٗ/ُزف. انظ : اجملموع الو 
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 (ُ)ا٠بث يف استعمال  جيوز ال اٟدث يف ا١ستعمل أفٌ  ك و اٞديد على كيتف ع

 :فروع

 :وجهان فيو اخلبث؟ يف يس عمل ىل احلدث يف ادلس عمل :األّول
 األـ يف  نصٌ  ك و ،ال :أصٌحهما(ِ). 

 ا١سػتعمل يف انفصػل أبف ،(ْ)جاسػت بن ٨كػ  مل إذا ا٠بث يف (ّ)/ا١ستعمل يف كجي ايف
 .ال   فيستعمل ،(ٓ)مقابل  على فهٌما .مستعمل إن  قولنا على ،كالثالثة الثانية ا١ ة يف

 اسػػػػػتعماؿ مػػػػػن كمنػػػػػ  ،ا٠بػػػػػث يف اٟػػػػػدث يف ا١سػػػػػتعمل اسػػػػػتعماؿ بعضػػػػػه  كجػػػػػٌوز 
 .بينهما فارقان  اثلثان  كجهان  فيكوف ،اٟدث يف ا٠بث يف ا١ستعمل

 قلنػػا فػػ ف ،٧اسػػة بدنػػ  بعػػ  كعلػػى مػػاء رأسػػ  علػػى اٞنػػ  قلػػ  فلػػو :(ٔ)ا١تػػويلٌ  قػػاؿ
 ذلػك ةسػل ٕديػد إىل كاحتػاج ،النجاسػة بػ  زالػ  اٞنػ  يف مسػتعمل اٟػدث يف ا١ستعمل

 .(ٕ)كجهاف احملل ب هارة اٟك  فف  ،في  يستعمل ال قلنا كإف .للجنابة احملل
 اٟػدث ل فػ  تكفػ  الواحػدة ال سػلة األصػ ٌ  أف، (ٖ)سػيهيت نظػ  األكؿ كيف قالػ  كفيما 

                                  
 .ُٖٓ/ُ، اجملموع ُُ/ُ، العزيز َِ-ُٗ/ُش ح مشكل الوسي  ( انظ : (ُ
، ال كضة ُِِ/ُ، الوسي  يف ا١    ْٓ/ُ و الكتاب لئلماـ الشافع . انظ : األـ  ( األـ:ِ)
ُ/ٕ . 
 /أ.ّ( ؿ ّ)
 . ُّٗ/ُ، اجملموع ُٕ/ُ( كا١    أن  طا   ةَ طهور. انظ : العزيز (ْ
 ( أم : على القوؿ اآلخ .(ٓ
ن(  و: ٔ) بن مهموف النيسابورم، ا١ع كؼ اب١تويل، فقي  ف ض ٌّ أصويلٌّ، من  أبو سعد عبد الٛ 

: تتمة اإلابنة، ك٥تص ه يف الف ائ ، تويف شيوخ : أبو القاس  الفوراين، كالقاض  حسُ، كمن مؤلفات 
، طبقات الشافعية الكربل َٖ/ُْ، سَ أعبلـ النببلء ُّّ/ّق. انظ : كفيات األعياف ْٖٕسنة 

 . ِْٕ/ُ، طبقات الشافعية البن قاض  شيهبة َُٔ/ٓللس بك  
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُّْ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صٕ)
 .ُِْانظ : ص  ((ٖ



 

 

 67 

 يف الـمياه الطاىرة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .كا٠بث

 :ُ()قل ُت بلغ حىت اج مع إذا احلدث يف ادلس عمل :الثاين
 .(ِ)الصحي  على ب  ال هارة ٕوز

 االنغمـاس دتـام قبـل ينـري أن فإّمـا ،اجلنابـة رفع ونرى القل ُت دون ماء يف جنب انغمس :الثالث
 .بعده أو

 عػػن اٟػػدث ارتفػػ  ،البػػدف بعػػ  ةمػػ  بعػػد أك ا١بلقػػاة ؿأكٌ  يف إمػػا :قبلػػ  نػػوا  فػػ ف 
 ا١بلقػػ  ةػػَ البػػدف يف مػػا عػػن ارتفاعػػ  كيف .للنيػػة مقػػارانن  ا١ػػاء يف حصػػل الػػ م اٞػػزء
 :كجهاف النية بعد للماء

  ٌا١ػاء ل ػَ ٥الفػا قػدر لو ا١بلق  كاف سواء ي تف  أن  :(ّ)األـ يف نٌص  ك و هماأصح 
 .(ْ)ال أـ
  النص ع ؼ ١ا عن  رج  إن  :كقيل ،(ٓ)ا٠ض م إىل ينس  كمقابل(ٔ). 

                                  
ابألرطاؿ: ٜسمائة رطل ب دادية، كقيل ستمائة، كقيل: أل ، كالصحي  ٜسمائة،  ( القلتافُ)

ًا أك كيلو ج اـ، ك   تق يبية ال ٖديدية. قدر القلتُ يف أرض مستوية  ِٓ.ُُٗكالقلتاف تساكم  ل
دكتور ذراع كرب  يف ذراع كرب  طوال كع ضا يف عم  ذراع كرب . انظ : ا١كاييل كا١وازين الش عية ألستاذ 

 .ُّ/ُ، العزيز ُِْ/ُ، اجملموع ْٔعل  ٚعة ص
  . ٕٗ/ُ، ٖفة احملتاج ٕ/ُ، ال كضة ُْ/ُ، العزيز ُِّ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ِ)
 .ٕٓ/ُ( انظ : األـ ّ)
 . ّٕ/ُ، هناية احملتاج ُٓٔ/ُ، اجملموع ُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ْ
بن أٛد ا٠ض م ا١ كزم الفقي  الشافع ، إماـ م ك كمقدـ الفقهاء الشافعية،  هللا دمحم أبو عبد (  و:ٓ)

 ُِٓ/ْ ػ. انظ : كفيات األعياف  َْٔكل  يف ا١    كجو  ة يبة نقلها ا٠ اسانيوف عن . كتويف: 
طبقات  ،ََُ/ّ، طبقات الشافعية الكربل ّّْ/ُ، طبقات الشافعيُُّٕ/ُٖسَ أعبلـ النببلء 

 . ّْْ/ُالشافعيُ 
 . ٖ/ُ، ال كضة ُٓٔ/ُ( نقل  النوكم عن ا٠ض م. انظ : اجملموع ٔ)
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 مث منػ  ٚ  أك بدن  ابق  على كصٌب  ،ا١اء من إبانء أك بيدي  ا١ تسل   ا اةًؼ كلو
 .ق عا البدف ابق  عن حدث  ي تف  مل ،في  ان م 
 إذا إال  حٌقػػ يف مسػػتعمبلن  ا١ػػاء يصػػَ كال حدثػػ  ارتفػػ  ،االن مػػاس ٘ػػاـ بعػػد نػػول كإف 

 .(ُ)ص ٌ  من  هكتوضٌ  انفصال  قبل أحدث لو حى ،من  انفصل
َكرت  كيف َ  ح  يف مستعمبلن  ص  :كجهاف انفصال  قبل ة
 االنفصاؿ قبل ب  يت ٌه  أف فًل ىٍَ  ،ال :النصٌ  إىل الفوراين كنسب  :أحدمها(ِ). 
 كلي  ،نع  :كأصٌحهما  َ  .(ّ)ب  الت ه  ل 

 .(ْ)كاٞن  فهو متوضئان  في  ا١ن م  كاف كلو :اإلماـ قاؿ
 :اٞنابة رف  كنواي في  كان مسا جنباف القليل ا١اء يف خاض كلو
 حدثهما ارتف  ،ان ماسهما ٘اـ بعد نواي  ف ف. 
 إىل ابلنسػبة مسػتعمبلن  ا١اء كصار األكؿ جنابة ارتفع  ،اآلخ  قبل أحدمها نول كإف 

 .األص  على اآلخ 
 كصػار اٞػزأين ذلػك عػن اٟػدث ارتفػ  منهمػا كػل جػزء (ٓ)ةسػل/ بعػد معان  نواي كإف 

 .األص ٌ  يف ابستعمال  منهما كاحد حدث ي تف  فبل ،ابقيهما إىل ابلنسبة مستعمبلن 
 ىعلػػػ يتوقػػػ  كال ي سػػػل  عضػػػو كػػػل عػػػن ي تفػػػ  اٟػػػدث أف ا١ػػػ    علػػػى كلػػػ  ك ػػػ ا

 .(ٕ)ابقيهما ةسل على يتوق  :اإلماـ كقاؿ .(ٔ)األعضاء ابق  ةسل

                                  
 . ٖ/ُ، ال كضة ُٓٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : انظ : اجملموع (ُ
 /ب. ِ( انظ : اإلابنة ؿ ِ)
 . ّٕ/ُ، هناية احملتاج ُٖٗ/ّ، ا١نهاج ُٔٔ/ُ، اجملموعُٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ّ)
 . ِّّ/ُانظ : هناية ا١ ل   (ْ)
 /ب.ّ( ؿٓ)
( ك و ا١   . فاالعتبار ابرتفاع اٟدث عن كل عضو ٔج د ةسل . كال يتوق  على ف اغ (ٔ

 . ّٕ/ُ، هناية احملتاج ٖ/ُ، ال كضة ُٓ/ُاألعضاء. انظ : العزيز 
 . ِّْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
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 ارتفعػػػ  ،قلتػػػُ مػػػن أكثػػػ  أك كػػػاف كاحػػػدا فيػػػ  اٞنػػػ  ان مػػػ  الػػػ م ا١ػػػاء كػػػاف كلػػػو
َكرت  كيف .جنابت   :كجهاف مستعمبلن  ص
 الصباغبن ا عن (ُ)العم اين حكامها(ِ). 
 ال :أصٌحهما(ّ). 

 مػا ذكػ  كإمنػا ذلػك الصباغبن ا ي ك  كمل ةل  العم اين عن النقل   ا :(ْ)النوكم كقاؿ
 مػا ك٨ػو  قػاؿ .(ٔ)العم اين فو   ،خفاء عبارت  كيف ،(ٓ)قلتُ بلغ حى ا١ستعمل ا١اء ٚ  إذا

ػ ى  أك اسػتوعبو  كفػايته  قػدر على ماء يف ٚاعة سلاةت لو أن  :(ٕ)عص كف أيببن ا ذك    ظىهى

                                  
بن سامل العم اين اليماين، صاح  البياف كزكائد ا١ه ب. من  بن أيب ا٠َ أبو ا٠َ، حيِ (  و:ُ)

شيوخ : زيد اليفاع . كمن مؤلفات : البياف كة ائ  الوسي  كالزكائد كالسؤاؿ عن ما يف ا١هٌ ب من 
، طبقات ِٖٕ/ِ ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  ٖٓٓ ػ. تويف: ُٖٓاالشكاؿ كالفتاكل. مولد : 

 . ْٓٔ/ُ، طبقات الشافعيُ ّٕٔ/ِ، طبقات الشافعية ُُٓ/ٕة الكربل الشافعي
 . ْٔ/ُ( انظ : البياف (ِ
، اجملموع ُٕٕ/ُ، حلية العلماء ْٔ/ُ، البياف َُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم الكبَ ّ)
 .ٕ/ُ، ال كضة ُْٔ/ُ
 –ْ ؼ األل  كجيوز إثباهتا –بن حسن اٟزام ، النوكم بن ًم ل بن ش ؼ أبو زك اي، حيِ (  و:ْ)

، طبقات الشافعية َُٗ/ُق. انظ : طبقات الشافعيُ ٕٔٔا١لٌق  ٔحي  الدين، كتويف سنة: 
 . ِٕٕ، طبقات الشافعية للحسيٍ صّٓٗ/ٖالكربل 

 . ّٕٖبن عل  آؿ جاب  ص مداكم بن ( انظ : الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيز(ٓ
 .ُٓٔ/ُ( انظ : اجملموع ٔ)
بن أيب عص كف ابن أيب  بن عل  بن م ٌه  هللا بن  بة بن أيب السَّ مًٌ دمحم هللا أبو سعد عبد  و: (ٕ)

تويف ، ك  ػ ِْٗ، كمولد : السَّ مًٌ التميم  اٟديث  مث ا١وصل ، الفقي  الشافع  ا١لق  ش ؼ الدين
، طبقات ٕٓ-ّٓ/ّ، كفيات األعياف ُٔٓ-ُِٓ/ُانظ : طبقات الفقهاء الشافعية ق. ٖٓٓسنة: 

 (. ِٖ، ِٕ/ِالشافعية البن قاضى شهبة )
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 ٚيػػ  يف خػػبلؼ كال عليػػ  يتق ػػ  كال مػػ دكد ك ػػو .(ُ)األصػػ ٌ  يف مسػػتعمبلن  ،خالفػػ  لػػو   ي  يػ ػػتى 
 .(ْ)الشافع  نصٌ  عن ،(ّ)دمحم أبو الشي  ب  يق   كقد .(ِ)مستعمبلن  يصَ ال أن  ال  ؽ

 :ٓ()فرع
 شػع  مػن تقػاط  لػو كمػا ،بعػ  إىل اٞنػ  ا١ تسػل أعضػاء بعػ  مػن ا١ػاء تقاط  لو
َكرت  كيف ،صػػدر  إىل ٟيتػػ  كمػػن جسػػد  إىل رأسػػ   منهمػػا كػػبل رجػػ  :كجهػػاف مسػػتعمبلن  صػػ
 .(ٔ)م ج 

ًاز يتػػهتى ال مػػا :اإلمػػاـ كقػاؿ  كقػػ  فػػ ف ،نػػدكر علػػى يقػ  كمػػا ،بػػ  اعتبػػار فػػبل منػ  االحػػ
 .(ٕ)ا١ تسل يع ر أف ديتن  فبل قصد عن ال أك مستعمل فهو قصد عن

 .(ٖ)ق عا مستعمبلن  صار عضو إىل عضو من ا١اء كانتقل الوضوء يف ذلك دف  كلو
  يصػػَ ال األخػػ ل إىل كالػػ جلُ اليػػدين احػػدل مػػن انتقػػل إف أنػػ  :ضػػعي  كجػػ  كفيػػ 

 .(ٗ)ك٨و  اليد إىل الوج  من انتقل إذا ما ٓبلؼ كاحد لعضو ألهنما مستعمبلن 

                                  
َا ألف ال لبة للمستعمل ُ) ( قاؿ ابن أيب عص كف: سق   طهوريت  عل  أص  الوجهُ كإف كاف كث

بن  هللا بن عبد صار البن أيب عص كف ٖقي  اٟسنفهو كما لو خال   مائ  هب   الصفة. انظ : االنت
َم ص  . ْٖدمحم عس

 . ُْٔ/ُ( رٌد النوكم على قوؿ ابن أيب عص كف. انظ : اجملموع (ِ
بن حيوي  ال ائ  السنبس   بن دمحم هللا من يوس  بن عبد بن يوس  هللا اإلماـ أبو دمحم عبد (  و:ّ)

طبقات  ْٕ/ّق. كفيات األعياف ّْٖاٞويٍ، كالد إماـ اٟ مُ، فقي ه كرًع زا د، كتويف سنة: 
 .ّٕ/ٓ، طبقات الشافعية الكربل ُٕٔ/ُٕ، سَ أعبلـ النببلءُِٓ/ُالفقهاء الشافعية 

 .ِْ/ُظ : اٞم  كالف ؽ ( انْ)
:   ا الف ع للف ع الثالث. (ٓ  ( قل ي
 .ِّٓ/ُ، النج  الو اج ٗ/ُ( رج  النوكم أبن  يصَ مستعمبل. انظ : ركضة ال البُ ٔ)
 .ِّٓ-ِّْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 . ِِ/ُ، ال  ر البهية ُِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٖ)
 . ُِٖ/ُ( ذك   العم اين حيث قاؿ أبف اليدين كالعضو الواحد. انظ : البياف (ٗ
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 :الرابع
 ارتفػ  ،(ِ)كاةػًؼ كجهػ  ةسػل بعػد القليػل ا١ػاء يف يػد  (ُ)ا١توضػئ احملػدث أدخل إذا
 االنفصػاؿ علػى يتوقػ  أـ ب لك مستعمبل يصَ ك ل ،للماء ا١بلق  اٞزء ذلك عن اٟدث
 :ا١تقدماف الوجهاف في ؟
 ًفػ  الػ م ا١ػاء يتوقػ  أن  :األص  فعلى  اٟػدث ارتفػ  ابقيهػا بػ  ةسػل إف .بيػد  اة

 .(ّ)حدث  ي تف  مل آخ  عضو ب  ةسل كإف ،عنها
 ي تفػ  فػبل ،اليػد مػن جػزء أكؿ مبلقػاة ٔجػ د مستعمبلن  ا١اء يصَ ا٠ض م قوؿ كعلى 

ًاؼ هبػػػا قاصػػػدا ا١ػػػاء يف يػػػد  أدخػػػل كإف ،خاصػػػة عنػػػ  إال اٟػػػدث  (ْ)يصػػػ / مل االةػػػ
 .(ٓ)مستعمبلن 
 أك لػػػػػػػ  ي ػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػن أيمػػػػػػػ  أك  كٌفػػػػػػػ يف اإلانء مػػػػػػػن يفػػػػػػػ غ أف ا١توضػػػػػػػئ  ػػػػػػػ ا كسػػػػػػػبيل

 طويلػػػػػػػػة كانػػػػػػػػ  إف بلحيتػػػػػػػػ  أك كفػػػػػػػػ  يف جيمعػػػػػػػػ  أك بفمػػػػػػػػ  أك ثوبػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػ ؼ ا١ػػػػػػػػاء أيخػػػػػػػ 
ًاؼ يقصػػػػػد فيػػػػػ  يػػػػػد  يػػػػػدخل أك كفػػػػػ  يف أك يػػػػػد  علػػػػػى يتقػػػػػاط  كيدعػػػػػ   ا١ػػػػػاء ليبقػػػػػى االةػػػػػ
 .(ِ)(ُ)كال زايل اإلماـ ب  ق   ك ا :(ٔ)الصبلحبن ا قاؿ .طهوريت  على

                                  
 ( يعٍ: اٟدث األص  . ُ)
( صورة ا١سهلة: إذا أدخل احملدث اٟدث األص   يد  يف اإلانء بعد ةسل الوج  قاصدا رف  (ِ

 اٟدث عنها، فهل ي تف  حدث اليد عن ٚيع ، أك عن أكؿ جزءمن اليد فق ؟
 . َِٕ/ُ، كفاية النبي ُّٔ/ُ، اجملموع ُِٕ/ُا١   . انظ : الوسي  ( ك و ّ)
 /أ.ْ( ؿ ْ)
 . ُّٔ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ٓ)
ن أبو عم ك عثماف (  و:ٔ) بن موسى الك دم الشٍَّه ىزيٍكرًم ا١وصػل  الشَّػافع ،  بن عثماف بن عبد ال َّٛ

، ِّْ/ّق. انظػػ : كفيػػات األعيػػاف ّْٔالفقيػػ ، ا١عػػ كؼ اببػػن الصػػبلح، كتػػويف سػػنة: اٟػػافظ احملػػٌدث 
 .  ُِِ، طبقات الشافعية للحسيٍ صُْ/ِ، طبقات الشافعية َّٔ/ُٔسَ أعبلـ النببلء 
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 ال  أنٌػػ ،الػػوجهُ فهحػػد ،كضػػوئ  أثنػػاء يف دالتػػربٌ  قصػػد إذا فيمػػا ا٠ػػبلؼ علػػى خيػػ ج كمل
 قصػدً  إىل ضػ ٌ  اف  نػا يقػاؿ أف كينب ػ  السػابقة اٟػدث رفػ  نيػة كي اعى ال ارئ القصد يض ٌ 

ًاؼ  .ق عان  حدث  ي تف  مل ،الك  حدث ي ف  ال أف قصده  االة
ًاؼ قصػػد علػػى اقتصػػ  كإف  فيػػ  جػػ ل ،إثبػػات كال فػػ بن اٟػػدث ل فػػ  يتعػػ ض كمل االةػػ
 اةفػاؿ مسػهلة يف التنٌفػل كنيػة (ّ)ال ارئػة التربد ةنيٌ  مسهلة يف مثل  جي م التفصيل هب ا ا٠بلؼ
 .نظ  كفي  (ْ)اللمعة

ًاؼ دً ٍصػكقى  اٟػدث  ً رٍفػ نيػة عن ةفل قد كاف كإف  ،(ٔ)تصػور  اإلمػاـ كاسػتبعد (ٓ)االةػ
َكرت  فف   :كجهاف مستعمبلن  ص
 فيػػػػ  منػػػػ ؟ انفصػػػػا٢ا حػػػُ مػػػػن أك اليػػػػد إدخػػػػاؿ حػػػُ مػػػػن لكػػػػن .(ٕ)نعػػػػ  :أصػػػٌحهما 

 علػى صػٌب  فػ ف ،ا١فارقة لعدـ مستعمل ةَ اليد يف ال م ا١اء :ا١تويل كقاؿ :كجهاف

                                                                                                                                                                    

بػػػػػن أٛػػػػػد ال وسػػػػػ ، الشػػػػػافع ، ال ػػػػػزايل، صػػػػػاح   بػػػػػن دمحم بػػػػػن دمحم الشػػػػػي  أبػػػػػو حامػػػػػد دمحم(  ػػػػػو: ُ)
ًتيػػػػ  كالتق يػػػػ  كالتعبػػػػَ كالتحقيػػػػ  ال تصػػػػاني ، كالػػػػ كاء ا١فػػػػ ط، أحػػػػد أئمػػػػة الشػػػػافعية يف التصػػػػني  كال

ق، كقيػل َْٓكالتح ي ، كلد يف الٌسنة الي تويف فيها ا١اكردم، كأبو ال ي  ال ربم، ككان  كالدت  سػنة 
، ُِٔ/ْألعيػػػاف ق ابل ػػػاب اف. انظػػػ : كفيػػػات آَٓق ابل ػػػاب اف، كتػػػويف يػػػـو االثنػػػُ سػػػنة ُْٓسػػػنة 

 .ِٕٔ/ُْ، سَ أعبلـ النببلء ّّٓ/ُ، طبقات الشافعيُ ِْٗ/ُطبقات الفقهاء الشافعية 
 . ِٗ/ُ، شى حي مشًكل الوىًسيً  َٔ/ُ، هناية ا١ ل  ِٕ/ُ( انظ : الوسي  ِ)
( قاؿ النوكم: كلو نول رف  اٟدث، مث نول يف أثناء طهارت  التربد. فاف كاف ذاك  النية، رف  ّ)
دث، فهو كمن نوامها ابتداء، فيص  على الصحي . كإف كاف ةافبل، مل يص  ما أتى ب  بعد ذلك اٟ

 . َُٔ/ُعلى الصحي . انظ : ال كضة 
( صورة ا١سهلة: لو كاف يتوضه ثبلاث كما  و السنة كت ؾ ١عة يف ا١ ة األكىل ةافبل، كان سل  يف (ْ

ما، فهل يعتد ب سل تلك اللمعة أـ حيتاج إىل إعادت ؟ ال سلة الثانية أك الثالثة، ك و يقصد التنفل هب
 . َُٔ/ُ، ال كضة َُْ/ُاألص : يعتٌد ب  كما قال  ال افع  كالنوكم. انظ : العزيز 

 ( يعٍ: نس  كليهما. (ٓ
، ال يناط ب  حك . انظ : هناية ا١ ل  (ٔ ( كقاؿ اإلماـ: ككل ما حيصل من ةَ نية، فالقصد في  الغو
ُ/ٓٗ . 
 . ٗ/ُ، ال كضة ِٗ، ِٖ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ُِٕ/ُ و ا١   . انظ : الوسي  ( ك ٕ)



 

 

 73 

 يف الـمياه الطاىرة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .(ُ)اليد عن النفصال  عن  اٞنابة ت تف  مل رأس 
 يف فػ ؽ كال الػنص ظػا   إنٌػ  :كقاؿ .بعضه  ب  كق   ،(ِ)مستعمبلن  يصَ ال :كالثاين 

 .كاليس ل اليمٌ اليد بُ ذلك
 ةسػل بعػد يػد  احملػدث كضػ  كػ ح ،(ّ)النيػة بعػد ا١اء يف يد  كض  إذا اٞن  كحك 

َتفػ  اٞنابػػة رفػػ  ينػوم مث أكالن  ا١ػػاء ي ػ ؼ أف كط يقػػ  ،الوجػ   إدخا٢ػػا يضػػ  كال الكػ  عػػن ف
 .بعد في 

 .(ْ)مستعمبلن  يص  مل الوج  ةسل قبل يد  ئا١توضٌ  كض  كلو

 الطاىرة ادلياه أقسام من الثاين القسم

 ادلطلق ادلاء اسم بو يزول ال تغَتاً  خلق و وصف عن تغَت ما
 :أبنواع يف ض الت ٌَ  ك  ا

 َان  أك قليبلن  الت َ كاف سواء طهوريت  على فهو ا١كث ب وؿ يت َ أف :منها  .(ُ)كث

                                  
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُِّ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صُ)
 . ٗ/ُ( قاؿ ب  الب وم. نقل  عن  النوكم. انظ : ال كضة (ِ
( صورة ا١سهلة: قاؿ ال كايين: جن  أدخل يد  يف إانء ك و انكو ال سل من اٞنابة ليقل  ا١اء على (ّ

رأس  كمل يقصد أف يكوف أخ   ا١اء ل أس  دكف يد . فال م ذ   إلي  احملققوف: أف اٞنابة ت تف  من 
لنية موجودة، كقد كصل ا١اء يد ، كإذا أخ ج اليد من اإلانء كاف ا١اء ال م يف اإلانء مستعمبلن؛ ألف ا

ال هور إىل العضو، كانفصل ا١اء عن العضو إبخ اج اليد من ، كال م على اليد ةَ مستعمل، ف ف 
 قل  على رأس  مل ت تف  اٞنابة؛ ألن  قد انفصل عن اليد. 

حيث كمن أصحابنا من قاؿ: ال يصَ ا١اء مستعمبلن؛ ألن  لي  يقصد إبدخاؿ اليد في  ةسل اليد من 
العادة، كإمنا جيعل يد  آلة ليقل  ا١اء على رأس  فيصَ كمن أدخل ديين  يف اإلانء قاصدان أف تكوف 
ديين  آلة ليقل  ا١اء هبا على يسار  ف سلها ال يصَ ا١اء مستعمبلن. فعلى     ال  يقة ال تصَ اليد 

 . ُٕٕ/ُاء. انظ : ْ  ا١    م سولة إال أبف جي م عليها ا١اء ال م قل  على رأس  أك يف د ا ٔ
  .ّٕانظ : ص  كتقٌدـ توثيق  يف مسهلة كض  ا١توضئ يد  بعد ةسل الوج .( ك و ا١   . (ْ
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 َان  عنػ  مسػت ن  ػو ما ٔخال ة يت َ أف :ومنها َان  ت ػ  مػن قليػل فيػ  ألقػى لػو كمػا يسػ
 :(ِ)ط يقاف ففي  ،خلٌ  أك كرد ماء أك دقي  أك الزعف اف

 طهور أن  :أصٌحهما :كجهاف في  ،للم اكزة :أحدمها(ّ). 
 ب هور لي  أبن  الق   :للع اقيُ كالثاين(ْ). 
 كالشم  الصل  (ٓ)كالكافور ال ي  كالعود كالد ن جياكر  ٔا يت َ أف :ومنها. 
 اٞمهور ب  كق   ،(ٖ)طهور  أنٌ  النصٌ  عن (ٕ)كال بي  (ٔ)ا١زين ركا  ك ا(ٗ). 

                                                                                                                                                                    

/، ال كضة ُ، اجملموع ُٗ/ُ، العزيز ِٖ/ُ، الوسي  ْٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ُ)
ُ/َُ . 
لنجاسة، فبل ف ؽ فيها بُ الت َ الكثَ ( ال  يقة الثانية للع اقيُ: ك و لي  ب هور قياسا على ا(ِ

 . َُْ/ُكاليسَ. انظ : ااجملموع 
 . ُِٓ/ُ، كفاية النبي  َُ/ُ، ال كضة َُّ/ُ، اجملموع ُٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ّ)
 . َُْ/ُ( نقل  النوكم عنه . انظ : اجملموع (ْ
 ، ّٓٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُِ/ِعُ ( الكافور:  و ًكٌ  النخل ألن  يسً ما يف جوف . انظ : ال(ٓ
بن إٝاعيل ا١زين ا١ص م، إماـ فقي ه ٣تهد، من شيوخ :  بن حيِ أبو إب ا ي  إٝاعيل (  و:ٔ)

بن ٛاد، كمن تبلمي  : ابن خيزدية، كال حاكم، كمن مؤلفات : ا١ختص ، كاٞام   الشافع ، كنعي 
، طبقات ُّْ/َُ، سَ أعبلـ النببلء ُِٕ/ُانظ : كفيات األعياف  ق.ِْٔالكبَ، تويف سنة: 
 . َِ/ُ، طبقات الشافعية للحسيٍ ُِِ/ُ، طبقات الشافعيُ ّٗ/ِالشافعية الكربل 

بن كامل ا١ ادم اإلماـ، احملدث، الفقي  الكبَ،  بن عبد اٞبار بن سليماف أبو دمحم ال بي  (  و:ٕ)
ك و راكم كت  الشافعية اٞديدة. ف ذا تعارض  و كأبو إب ا ي  ا١زىن ىف ركاية، فقدـ األصحاب ركايت ، 

يزل قيدك  ابٞيزل، كاعل  أف ال بي  حيث أطل  ىف كت  ا١    ا١ اد ب  ا١ ادل، كإذا أرادكا اٞ
، كفيات ُٖٖ/ُق. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات َِٕ ػ، كتويف سنة:  ُْٕ/ُّٕكمولد : 
، : طبقات ُّٕ/ِ، طبقات الشافعية الكربل ٕٖٓ/ُِ، سَ أعبلـ النببلء ُِٗ/ِاألعياف 
 . ُّْ/ُالشافعيُ 

 . ّٗ/ٖ، ٥تص  ا١زين َِ/ُ( انظ : األـ (ٖ
 . َُ/ُ، ال كضة َُٔ/ُاجملموع ُٖ/ُوكم. ك و ا١   . انظ : العزيز ( منه  ال افع  كالنٗ)
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 ب هور لي  (ِ)أنٌ / قوالن  (ُ)البوي   كركل(ّ). 
 ،(ْ)ابلكػػػػافور رائحتػػػػ  بت ػػػػَ ال هوريػػػػة سػػػػل  يف كجهػػػػُ العػػػػ اقيُ مػػػػن ٚاعػػػػة كأطلػػػػ 
 كػاف إذا ٔػا ا١هػ ب صػاح  كقيٌػدمها .(ٓ)٣اكر أـ ال كابف ب  ء لكن  ٥ال  أن  كمهخ مها
 .(ٔ)قليبلن  الكافور

 يبقػػى ال ألنػػ  أخ ػػه فقػػد اب١تصػػل  كبلمػػ  يف الكػػافور فٌسػػ  مػػن :الصػػبلحبػػن ا قػػاؿ
 .(ٕ)ابجملاكرة تكوف حينئ  ألهنا فائدة قليبلن  لقول 

 ،٤لػ  يف يسػتهلك بػل تػ لقلٌ  ا١ػاء أق ػار يف يظهػ  ال قلػيبلن  رخػوان  يكػوف أف :والّصراب
 .(ٖ)ا٠بلؼ في  فيج ء ٣اكرة ت َ أن  علمنا اٞمي  رائحة ت َت ف ذا

 يكف  بل ا١خال ة  و ذلك ف ف ا١اء أجزاء ّمي  ٣اكرت  ابجملاكرة الت يَ يف ييعترب كال
 .(ٗ)ا٠بلؼ ٤ل   ا أبفٌ  الفوراين حص ٌ  كقد .الد ن يف كما بعض  ٣اكرة

                                  
بن حيِ ا١ص م البوي  ، صاح  الشافع  ٛر  هللا عن . من شيوخ :  أبو يعقوب يوس  (  و:ُ)

ًم الشافع ، ابن ك  ، كمن تبلمي  : ال بي  ا١ ادم، كإب ا ي  اٟ يب، كدمحم  م، كأبو بن إٝاعيل ال
ق. انظ : كفيات ِِّدمحم الدارم ، كأبو حامت. كمن مؤلفات : ٥تص  البيوط . تويف سنة: 

، طبقات الشافعيُ ُِٔ/ِ، طبقات الشافعية الكربل ْٗٓ/ٗ، سَ أعبلـ النببلء ُٔ/ٕاألعياف
 . ُٔ/ُ، طبقات الشافعية للحسيٍ ِْٕ/ُُ، هت ي  الته ي  ُٗٓ/ُ
 /ب.ْ( ؿ ِ)
، كلكن ش ط البوي   أبف يكوف     ال ا  ات، ةل  لوف ما كق  ٖٓص  البوي   ص( انظ : ٥تّ)

 من ا١اء أك طعم  أك لون .
 . ُِٓ/ُ، كفاية النبي  ْٓ/ُ( منه  اا١اكردم كنقل  عنه  ابن ال فعة. انظ : اٟاكم: ْ)
( قاؿ النوكم: كالكافور نوعاف: أحدمها: ي كب يف ا١اء كخيتل  ب . كالثاين: ال ي كب. فاألكؿ دين ، (ٓ

: ك  ا  و ا١   . انظ : العزيز   . ُِٓ/ُ، كفاية النبي  َُ/ُ، ال كضة ُٖ/ُكالثاين كالعود. قل ي
 .ُٖ/ُ( انظ : ا١ه ب ٔ)
 . َُٔ/. ُالنوكم. انظ : اجملموع ( مل أجد كبلم  يف كتب . كلكن كجدت  منقوال عند (ٕ
 .َُٔ/ ُ( قاؿ ب  النوكم: انظ : اجملموع ٖ)
 /ب. ِ( انظ : اإلابنة ؿ ٗ)
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َان  الكػافور كػاف إف :قاؿ من كمنه  :قاؿ .يستلب  أن  كا١    :(ُ)دنيج بنال قاؿ  كثػ
 .(ِ)يستلب  مل ذلك يكن مل ف ف .كا١سك سلب  ا١اء ٚي  خيال 

 سػػػػلب  ،فيػػػػ  ا٨بللػػػػ  علػػػػ  فػػػػ ف ا١ػػػػاء يف يػػػػ كب الكػػػػافور كػػػػاف إف :(ّ)ا١ػػػػاكردم كقػػػػاؿ
ٌَ  فػػػ ف فيػػػ  شػػػك كإف .فػػػبل يعلػػػ  مل كإف ال هوريػػػة  كإف .ب هػػػور فلػػػي  رائحتػػػ  دكف لونػػػ  ت ػػػ
َان  كونػػػػ  ففػػػػ  ،فقػػػػ  رائحتػػػػ  ت ػػػػَت  ت ليػػػػ  علػػػػى يػػػػافبنم كجهػػػػاف ٥ال ػػػػة أك ٔجػػػػاكرة مت ػػػػ
 .(ْ)اجملاكرة أك ا١خال ة

ٌَ  صػػلبان  كػػاف إف :اإلمػػاـ كقػػاؿ ٌَ  رخػػوان  كػػاف كإف ،٣ػػاكرة ت ػػَ فهػػو رائحتػػ  تكت ػػ  كةػػ
ٌَ  أبدىن يكت  كمل ا١اء اس  اتب  من عند طهوران  كاف ال ائحة  ،سػلبها يف بػ  اكتفػى كمػن .ت ػ
 فهػو الكػافور رائحػة قػوة سػب  الت ػَ فػ ف .ال األكثػ كف كقاؿ ،يسلب  قاؿ من فمنه  اختلفوا

 .(ٓ)اجملاكرة معٌ يف
 ك ػ ا :النوكم قاؿ .(ٔ)ابل ائحة يكوف إمنا ابجملاكرة الت ٌَ  أف كعندم :الصبلحبن ا قاؿ
 .(ٕ)الثبلثػػة األكصػػاؼ بػػُ الفػػ ؽ عػػدـ يقتضػػ   ف نٌػػ ،ا١ػػاكردم ةػػَ األصػػحاب كػػبلـ خيػػال 

                                  
هللا ابن الشي  البندنيج ، كاف فقيها كرعا صاٟا كمن  بن عبيد القاض  أبو عل  اٟسن(  و: (ُ

مد اإلسف اييٍ، كمن تبلمي  : ، كمن مؤلفات :  أحد األئمة من أصحاب الوجو ، كمن شيوخ : أبو حا
َة، كتويف: ّمادل األكىل، سنة   ػ. هت ي  األٝاء كالل ات ِْٓالتعليقة ا١سماة ابٞام  كال خ

، طبقات الشافعية البن ّٖٖ/ُ، طبقات الشافعيُ ٔٗ/ُ، طبقات الشافعية لئلسنوم ُِٔ/ِ
 .ُّٖ/ُ، طبقات الشافعية للحسيٍ َِٕ/ُقاض  شهبة 

 .ُِٓ/ ُ، كفاية النبي  َُٔ/ُ( نقل  النوكم كابن ال فعة عن . انظ : اجملموع ِ)
سن عل  (  و:ّ) ٍٟ بن حبي  اٍلمىاكىٍرًدٌم، أٍقضى قيضاة عص   فقي ه أصويلٌّ، كا١اكردم:  بن دمحم أىبيو ا

بن عدم ا١ٍنق م، كمن تبلميً  : أبو  يٍ، كدمحمنسبة إىل بي  ا١اء كرد. من شييوًخ : أبو حامد اإلسف اي
بن كادش، من ميؤلفىات : اٟاكم الكبَ، كاإلقناع، تيويف سنة:  بك  ا٠ ي  الب دادم، كأبو العز

 . ُِّ/ُّ، سَ أعبلـ النببلء ّٔٔ/ِ، الفقهاء الشافعية ِْٖ/ّق. انظ : كفيات األعياف َْٓ
 .  ّٓ/ُ( انظ : اٟاكم الكبَ ْ)
 .ُِٓ/ُ، كفاية النبي  ُْ/ُانظ : هناية ا١ ل  ( ٓ)
 .َُٓ/ُاجملموع انظ : (ٔ)
 .َُٓ/ُ( انظ : اجملموع ٕ)
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 .(ِ)الكثَ الت ٌَ  يف كل  ك  ا دنيج بنكال (ُ)حامد أبو األصحاب شي  ب  ص ٌح كقد
 :اليسَ الت ٌَ  فهٌما

 أكىل فاليسَ يض ٌ  ال الكثَ :قلنا ف ف(ّ). 
 تقٌدـ كقد. اب١خال  القليل كالت َ فهو يض ٌ  :قلنا كإف(ْ). 

 .(ٓ)الثالث يف سيهيت اختبلؼ القس    ا يف األكصاؼ أبحد االكتفاء كيف
 :(ٔ)أكج  على ا١خال  عن ب  كيتمٌيز اجملاكرة ب  يٍضب  في  األصحاب كاختل 

 يتميز ال ما كا١خال  ،العُ نظ  يف ا١اء عن يتميز ال م اجملاكر أف :أحدىا(ٕ). 
 فصل  ديكن ال ما كا١خال  ،ا١اء من فصل  ديكن ما اجملاكر أف (ٖ)/ :والثاين. 

ٌَ  خيػ ج الػوجهُ  ػ ين كعلى ًاب ا١ػاء ت ػ  ديكػن ألنػ  (ٗ)٥ػال ؟ أك ٣ػاكر  ػو  ػل ابلػ
 .رسوب  بعد فصل 

                                  
بن أٛد  بن أيب طا   دمحم بن أٛد أبو حامد أٛد بن دمحم أبو حامد اإلسف اييٍ أٛد(  و: (ُ

 ػ، كتويف: ّْْعلى ٥تص  ا١زين. كمولد :  اإلسف اييٍ، شي  الشافعية بب داد، صاح  التعليقة
، طبقات الشافعيُ ُّٗ/ُٕ، سَ أعبلـ النببلء ّّٕ/ُ ػ. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية َْٔ
 . ُِٕ، طبقات الشافعية للحسيٍ صُْٕ/ُطبقات الشافعية البن قاض  شهبة  ّْٓ/ُ
 . َُٓ/ُ( نقل  النوكم عنهما. انظ : اجملموع ِ)
َا ٔا جياكر  كال خيتل  ب ، كعود، كد ن، كمش ، طهور على ( ك و ا١ (ّ   . قاؿ النوكم: كا١ت َ كث

 . َُ/ُاألظه . انظ : ال كضة 
 .ْٕص  انظ : ((ْ
 .ِٖص  انظ : ((ٓ
 . ٗٔ/ُ، هناية احملتاج ُُٗ/ُ، م ٍ احملتاج ِِٗ/ُ، النج  الو اج ُُٓ/ُ(انظ : كفاية النبي  ٔ)
 . ٗٔ/ُ، هناية احملتاج ُُٗ/ُ، م ٍ احملتاج ْٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : ٖفة احملتاج (ٕ
 /أ. ٓ( ؿ ٖ)
، ال كضة ُٖ/ُ( كا١    أن  ٥ال  كلكن يتع ر صون  فبل يسل  ال هورية. انظ : العزيز (ٗ
 . ُُْ/ُ، كفاية النبي  َُ/ُ
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 الع ؼ إىل في  ي ج  أن  :واثلثها. 
 ًاب كا١ت َ عن  صون  يتع ر ٔا يت َ أف :ومنها  ،كالكربيػ  ،كالقػار ،كالػزرني  ،ابلػ

 ٦ػ ٌ  يف تكػوف ا١بلقػ  ا١ػاء يف تػ كب بػي  خ ػوط فيهػا رخػوة حجػارة :ك ػ  كالنورة
ٌَ  ،(ُ) مقػ ٌ  أك ا١ػاء  ينبػػ  الػ م :كاٟشػيش ،(ِ)ا١ػاء يف ينبػ  :ك ػػو ابل حلػ  كا١ت ػ
ٌَ  ،(ّ)فيػػػ  ًاب كا١ت ػػػ  يسػػػلب  فػػػبل ذلػػػك ك٨ػػػو ،ا١ػػػاء يف كينبػػػثٌ  الػػػ ي  ينثػػػ   الػػػ م :ابلػػػ

 .(ْ)ال هورية
ٌَ  كلمػػا أف :كجػػ  ركايػػة (ٓ)الصػػيدالين عػػن اإلمػػاـ كحكػػى  الت ٌهػػ  جيػػوز ال ٔخػػال  يت ػػ

ًاز تعٌ ر كإف ،ب   .(ٔ)ا١يا  بع  يف من  االح
 أف :ومنهــا  ٌَ  الوقػػود كػػاف كإف ال هوريػػة تسػػلب  فػػبل كابلشػػم  ارابلنٌػػ ابلتسػػخُ يت ػػ

 .(ٕ)الربد يف الربكدة ابلشديد يك   كما اٟ ارة ابلشديد الت ه  يك   لكن ،٧سان 

                                  
 . ِٗٔ/ِصباح ا١نَ ، ا١ُٓ/ُ، النظ  ا١ستع ب ُٗٔ/ُٓ( انظ : هت ي  الل ة (ُ
، النظ  ا١ستع ب ُٓٗ/ُش ء أخض  لزج خيل  يف ا١اء كيعلو . انظ : القاموس احملي   (  و:(ِ
 . ّٗٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُِ/ُ
، ُِّ، ٣مل الل ة البن فارس صََُُ/ّ. انظ : الصحاح اتج الل ة الياب  من النبات(  و: (ّ

 . ُّٕ/ُا١صباح ا١نَ 
 .َُ/ُ، ال كضة ُٖ/ُ، العزيز ُِٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ْ)
الع  ، بن دمحم ا١ كزم ا٠ ساين، ا١ع كؼ ابلصيدالين نسبة إىل بي   بن داكد أبو بك  دمحم (  و:ٓ)

كيع ؼ ابلداكدم نسبة إىل جد ، فقي  ٤دث، من شيوخ : أبو بك  القفاؿ، كمن مؤلفات : ش ح 
١ختص  ا١زين، كش ح على ف كع ابن اٟداد. كقد كاف  و كالقفاؿ ا١ كزم متعاص ين، ككفات  متهخ ة 

للسبك   ق تق يبا. انظ : طبقات الشافعية الكربلِْٕعن القفاؿ بنحو عش  سنُ، يف السنة 
 (. ُِْ/ُ(، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة )ُْٖ/ْ)
 . ُِ/ُ( نقل  اإلماـ عن : انظ : هناية ا١ ل  ٔ)
. لك ا ة أن  يتع ض للض ر كألن  ال ديكن  استيفاء ال هارة على كجهها( ك و ا١   . كدليل إ)

 . َُ/ُ، ال كضة َٗ/ُ، اجملموع ُٖ/ُ، العزيز ُٓ/ُانظ : البياف
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 :(ُ)أكج  ثبلثة ا١شم  ا١اء استعماؿ ك ا ة كيف
  يك   أن  النصٌ  ظا   ك و :األكث ين عندأصٌحها(ِ). 
 ٚاعة كاختار  ،ال :كاثنيها. 
 فبل كإال ك   ٤ كر من  يتوق  أن  طبيباف عدالف شهد إف :كاثلثها(ّ). 

 يتعلػػ  شػػ عية ك ا يػػة فهػػ  ،يكػػ   قلنػػا فػػ ف ،يقتضػػي  الػػٌنصٌ  إفٌ  :كقػػاؿ بعضػػه  حػػ كرجٌ 
ًكها  :كجهاف في  التباي  عند ابإلشهاد كاألم  دنيويٌة ١صلحة إرشاديٌة ك ا ٌية أك الثواب ب
 األكؿ :األكث كف علي  ال م ا١شهور(ْ). 
 الثاين :الصبلحبن كا ال زايل كاختار(ٓ). 

 ك ػػػو احملػػػ كر توقػػػ  ْالػػػة الك ا يػػػة فتخػػػتصٌ   ػػػ ا كعلػػػى .(ٔ)الػػػنص ظػػػا    ػػػو :كقيػػػل
 كال صػػػػاص كاٟديػػػد كالنحػػػاس ا١  قػػػة ك ػػػػ  ا١ن بعػػػة األكاين يف يكػػػوف أبف كذلػػػك ،الػػػربص
 .(ٕ)اإلماـ كاختار  ،كالفضة ال    أكاين بعضه  كاستثٌ ،كالفضة   كال ٌ 

 كأٌمػا ،(ُ)بػ  خيػتص الضػ ر خػوؼ أف األطبػاء عػن كنقػل ،(ٖ)ابلٌنحاس خٌص  من كمنه 

                                  
 . ُُ/ُ، ال كضة َِ/ُ، العزيز ِْ/ُ، اٟاكم ّٗ/ٖ، ٥تص  ا١زين ُٔ/ُألـ ( اُ)
 . ُٔ/ُ( انظ : األـ (ِ
( قاؿ النوكم: كا١شم  يف اٟياض كالربؾ ةَ مك ك  ابالتفاؽ، كيف األكاين مك ك  على األص ، ّ)

ك و م    أكث  بش ط أف يكوف يف الببلد اٟارة لكٌن ال اج  من حيث الدليل أن  ال يك   م لقا، 
العلماء، كلي  للك ا ة دليل يعتمد. كإذا قلنا ابلك ا ة، فه  ك ا ة تنزي ، ال ٘ن  صحة ال هارة، 

تص ابستعمال  يف البدف، كتزكؿ بتربيد  على أص  األكج . انظ  ال كضة   .َُ/ُٗك
 . ُّ/ُ، البياف ِْ/ُ( منه  ا١اكردم كالعم اين. انظ : اٟاكم ْ)
. كالٌصواب عند ابن الصبلح: أهنا ك ا ة ش عية. انظ : ش ح مشكل ُُّ/ُي  ( انظ : الوسٓ)

 . ّّ/ُالوسي  
 ( تقٌدـ توثيق . ٔ)
 .ُٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 .ُٗ/ُ( منه  الصيدالين. انظ : هناية ا١ ل  (ٖ
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 دكف اٟػػارة الػػببلد يف يكػػوف أبف ٤ػػ كر منهػػا يتوقػػ  فػػبل كاٞلػػود كا٠شػػ  ا٠ػػ ز مػػن ا١ٌتخػػ ة
ًط ،كا١عتدلػػػة البػػػاردة ًط ،(ِ)الصػػػائ  الصػػػي  يف يكػػػوف أف بعضػػػه  كاشػػػ  أف آخػػػ كف كاشػػػ
 .(ّ)اتفاقان  أك قصدان  التشمي  يق  أف بُ كال عند ا ف ؽ كال ال أس م  ى اإلانء يكوف

 :اختلفوا .ش عٌية ك ا ة أبهٌنا كالقائلوف
  ًط/ كال م لقػػػا يكػػػ   قػػػاؿ مػػػن فمػػػنه  كال النهػػػ  حكمػػػ  ف نػػػ  ،احملػػػ كر توقػػػ  (ْ)يشػػػ

ًط  األكاين ذلػػػك يف سػػػواء السػػػف  يف ةكا١شػػػقٌ  صػػػورة كػػػل يف اٟكمػػػة حصػػػوؿ يشػػػ
َ ا ا١ن بعة َ ا اٟارة كالببلد كة  .كة

 آخ كف كال ا  (ٓ)التشمي  قصد ،منه  كثَ كاعترب(ٔ). 
 ال أبنػػػ  عليػػػ  كاعػػػًض ،الثػػػوب دكف البػػػدف يف يكػػػ   أنٌػػػ  :كجهػػػان  (ٕ)الشاشػػػ  كحكػػػى 

 .(ٖ)الثياب يف استعمال  ك ا ة عدـ يف خبلؼ

                                                                                                                                                                    

( قاؿ الدكتور خالد حسن الش قاكم رئي  قس  الصحة ا١هنية يف مستشفى عمليات ا٠فج  (ُ
ًكة: كأكض  األض ار الصحية،    تشققات اٞلد نظ ا لقدرة ا١اء الساخن على إزالة  ا١ش

َ ا من الزيوت ال بيعية عن جس  اإلنساف  كابلتايل تتسب  يف ظهور م ض الصدفية كاألكزديا كة
.انظ : ٞلديةاألم اض ا

https://www.aleqt.com/َُُِ/َٔ/َْ/article_ّْْٓٓٔ.html 
 .ُٕٗ/ُ( نقل  القاض  عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : التعليقة (ِ
 .ُٕٗ/ُ( نقل  القاض  عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : التعليقة (ّ
 /ب. ٓ( ؿ ْ)
 .ُّٔ/ُعن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  .انظ : كفاية النبي  ( نقل  ابن ال فعة (ٓ
 .ُٖ/ُ( منه  اإلماـ. انظ : هناية ا١ ل  (ٔ
بن عل  ابن إٝاعيل، أبو بك  الشاش  القفاؿ الكبَ، صاح  حلية العلماء، ك و كالد  دمحم (  و:ٕ)

  يف النهاية كالوسي  كالبسي ، كقٌيد ابلشاش  إذا قصد القاس  صاح  كتاب التق ي  ال م ينقل عن
، ِٖٖ/ُق. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية ّٔٔ ػ. تويف سنة ُِٗب  القفاؿ الكبَ، ككالدت : 

 . ََِ/ّ، طبقات الشافعية الكربل َّٗ/ُِ، سَ أعبلـ النببلء َُِ/ْكفيات األعياف 
 .ٗٓ/ُ( انظ : حلية العلماء ٖ)
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 :(ُ)أكج  ثبلثة الك ا ية ارتفاع فف  ،ا١شم  ب د كإذا
 ت تف  ال أهنا :أظه  ا. 
 طبيبُ عدلُ إىل في  ي ج  أن  :كالثالث. 

 :(ِ)أكج  ثبلثة ب  ي ب  ما أكل ك ا ية كيف
 مائعان  ال عاـ كاف إف يك   أن  :اثلثها(ّ). 

 الشػػم  ْػػ ارة ،حالػػة مػػن ا١ػػاء ينتقػػل أف :ا١شػػم  ضػػاب  :(ْ)األصػػحاب بعػػ  قػػاؿ
 .(ٓ)مشم  فهو كاف ٦ا ب د أقل ككاف الربد شديد كاف فلر .أخ ل حالة إىل

 :كجهان  عش  أحد ا١شم  ك ا ة يف ذلك يف كيتلٌخص
   مض  أن  طبيباف شهد إف يك. 
   خاصة (ٔ)ا١ن بعة األكاين يف يك. 
   كالفضة ال    سول فيها يك. 
   خاصة النحاس يف يك. 
   اٟارة الببلد يف يك. 
   تشميس  قصد إف يك. 
   فيها ة   إذا ا١ن بعة األكاين يف يك. 

                                  
انظ : اٟاكم الكبَ تزكؿ الك ا ة، لزكاؿ التشمي  ك و األص  عند النوكم. ثاين: ( كالوج  الُ)
 . ُُ/ُ، ال كضة ْٔ/ُ، ْ  ا١    ُْ/ُ، البياف ِْ/ُ
، ّْ/ُ( الوج  األكؿ: أن  مك ك  م لقا. الوج  الثاين: أن  ةَ مك ك  م لقا. انظ : اٟاكم (ِ

 . ِٕ/ُ، ال  ر البهية ٖٗ/ُاجملموع 
 . َٕ/ُ، هناية احملتاج ٕٔ/ُ، ٖفة احملتاج ٖٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ّ
 .ِْ/ُ( منه  ا١اكردم. انظ : اٟاكم (ْ
 ( يعٍ: حك  ا١اء شديد الربد  و حك  ا١اء ا١شم  يف ك ا ت . ٓ)
يهما ( قاؿ ال افع : األكاين ا١ن بعة كاٟديد، كال صاص، كالنحاس، ألف الشم  إذا أث ت ف(ٔ

 .ُِ/ُاستخ ج  منها ز ومة تعلو ا١اء كمنها يتولد احمل كر. انظ : العزيز 
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   اٟارة الببلد يف اٟ  شدة يف يك 
   خاصة ح ارت  حالة يف يك. 
 التربد أك اٞن  أك اٟدث يف استعمال  من ك ا ت  يف ف ؽ كال. 
 اب١شػػػػػم  ت هػػػػػ  كإذا .ك٨و ػػػػػا كاألرض كاإلانء الثػػػػػوب يف اسػػػػػتعمال  يف ك ا ػػػػػة كال 

َ  جيد مل إذا ب   الت هٌ  جي  كقد طهارت   ٍ صحٌ   .(ُ)ة

 عنو يس غٌت ما مبخالطة بغَته تفاحش ما :الثالث القسم

 ا١ػػاء اسػػ  إطػػبلؽ صػػدؽ لعػػدـ طهػػور ةػػَ فهػػو ا١ػػاء اسػػ  إطػػبلؽ مػػن يفهػػ  ال ْيػػث
 ال أنػػ  اٟػػال  حينػػث كال ،قبػػل شػػ اء  ا١ػػاء شػػ اء يف لػػ  ا١ػػهذكف للوكيػػل لػػي  كلػػ لك .عليػػ 
 إىل مضػافان  ا١ػاء اسػ  عليػ  أطلػ  أك كا١ قػة اسػ  اب٠لػي  ا١ػاء ٕػدد سػواء بشػ ب  مػاء يش ب
 ت ػػَ إذا كمػػا االسػػ  إطػػبلؽ مػػن دينػػ  ال ا٠لػػي  كػػاف كإف .كالزعفػػ اف البػػاقبلء كمػػاء ا٠لػػي 
َان  اب١ل  الع ب ا١اء َان  ت   .(ِ)ال هورية تسلب  مل ،كث

 :أقواؿ ابل ا  ات ال هورية سل  يف ا١عتربى  الت ٌَ  كيف
 يف كمػا ال ائحػة أك ال عػ  أك اللػوف :الثبلثػة األكصاؼ أحد ت َ يكف  أن  :أصٌحها 

 .(ّ)النجاسة
 بقػػاء (ْ)مػػ / ال هػػارة يف القػػولُ علػػى بعضػػ  ا ػػابنك  ٚيعػػان  ت ٌَ ػػا يعتػػرب أنػػ  :كاثنيهػػا 

 .(ٓ)نظ  كفي  ةسل  بعد ا١ سوؿ يف النجاسة رائحة
 ال عػ  كت ػَ ،ال هوريٌة تسل  معان  ال ائحة أك ال ع  أك كحد  اللوف ت ٌَ  أفٌ  :كاثلثها 

                                  
، َٖ/ُ، اجملموع ُٖ/ُ، العزيز ْٔ/ُ، ْ  ا١    ّْ/ُ( ك و ا١    انظ : اٟاكم الكبَ ُ)

 . َُ/ُال كضة 
 . ُُ/ُ، ال كضة ِِ/ُ، العزيز ُّّ/ُ، الوسي  ٖ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ِ)
 . ْٓ/ُ، كفاية النبي  ُُ/ُ، ال كضة َُّ/ُ . انظ : اجملموع ( ك و ا١  ّ)
 /أ.ٔ( ؿ ْ)
 .َُّ/ُ( ألن  نص ة ي  يف ا١    الشافع  كما ذك   النوكم. انظ : اجملموع (ٓ
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 .(ُ)العزيز يف ال افع  حكا  ك ا ،تسلبها ال كحد ا ال ائحة أك كحد 
 يػؤث  ال كحػد ا ال ائحة ت ٌَ  :قاؿ ،آخ  كج  على (ِ)الص َ ش ح  يف أيضا كحكى 

َ ا كت َ  .سهوا يكوف كأف رابعان  كجهان  يكوف أف حيتمل ك  ا .(ّ)يؤث  ة
 :(ْ)ا١ ارحة مسائل كمن
 توضػه مث ،كضػوؤ  صػ ٌ  الصػب  لصبلة انساف ب  توضئ ،ماء في  ل ي  إانء :يقاؿ أف

 كمل ،أعضػػاؤ  تنجسػػ  الثػػاين اليػػـو للصػػب  إنسػػاف منػػ  توٌضػػه مث ،كضػػوؤ  يصػػ  فلػػ  لظهػػ  بػػ 
 الصػػػب  عنػػػد فهػػػو مػػػاء يف كزبيبػػػان  ٘ػػػ ان  ٕعػػػل أف :كصػػػورت  .األكؿ الوضػػػوء بعػػػد شػػػ ء فيػػػ  يلػػػ 
َان  مت ػػَ األكؿ َان  ت ػػ َان  الظهػػ  صػػبلة كعنػػد ،ال هوريػػة تسػػلب  ال يسػػ َان  مت ػػ  الصػػب  كعنػػد ،كثػػ
 .(ٓ)٧سان  مسك ان  صار الثاين

 .(ٔ)ا١ت َ دكف يت ٌَ  مل ٔا  الت هٌ  جاز ،بع  دكف ا١اء بع  ت ٌَ  كلو
 يف ال هوريٌػػة سػػلب  ،ٔبلقاتػػ  ا١ػػاء كت ػػَ سػػدر أك زعفػػ اف ا١ت هػػ  بػػدف علػػى كػػاف كلػػو
 .(ٕ)األص ٌ 

                                  
 .ِّ/ُ( انظ : العزيز ُ)
الكتاب لئلماـ ال افع  ا١سٌم  ابلش ح الص َ على الوجيز لل زايل كما زاؿ ٥ وطا كةَ  (  و:(ِ

 كاض  للق اءة. 
، عجالة احملتاج إيل ِٕ/ِ( نقل  اإلسنوم كابن ا١لقن عن . انظ : ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  ّ)

 .َٕ/ُتوجي  ا١نهاج 
، ُٖٗـ ا١ع كؼ أك إلقاء القـو ا١سائل بعضه  على بع . انظ : الصحاح: الكبل( ا١ ارحة: ْ)

 .ٕٓٓ/ٔ، اتج الع كس ِٗٓ/ِلساف الع ب 
 . ُٕ/ُ، أسٍ ا١ ال  َُٗ/ُ، اجملموع ْٖ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٓ)
 . ُٗٔ/ُُ، اجملموع ُٖ/ُ، العزيز ُِٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٔ)
 .ْٔ/ُ، الته ي  ُٓ/ُال كضة  ،َُِ/ُ( انظ : اجملموع ٕ)
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 :فروع

 ســلبو ففــي .رلنــرن أو صــي أو عاقــل ابلــغ ألقــاه ،قصــداً  فيــو طــرح بــًتاب ادلــاء تغــَّت  إذا :األّول
 :طريقان الطهرريّة

 :قوالف كقيل كجهاف في  :أحدمها
 ال :أصٌحهما(ُ). 
 ب  الق   :كالثاين. 

 أف يف اختلفػوا ،ا١خال ػة راعػى كمػن ،ب  الت ه  جٌوز ،ا١اء اس  اتٌب  من :اإلماـ كقاؿ
ًاب  .(ِ)في  اختلفوا ٥ال ان  جعل  كمن ،يض   ال قاؿ ٣اكران  جعل  فمن ٣اكر؟ أك ٥ال  ال

 :ّ()أوجو الطهررية سلبو ففي ،قصداً  فيو ألقي مبلح ادلاء تغَّت  إذا :الثاين
 فبل مائٌيان  كاف كإف ،(ْ)سلب  جبلٌيان  كاف إف أن  ،اثلثها :أصٌحها(ٓ). 

 .(ٔ)ملحػػػان  سػػػينعقد الػػػ م اب١ػػػاء هػػػارةال ٌ  جػػػواز علػػػى ا١ػػػاء يف الػػػوجهُ ا١تػػػويل كخػػػ ج
 يف ا٠ػػػػبلؼ علػػػػى كرتٌبهمػػػػا ،ا١ بوخػػػػة ةػػػػَ (ٕ)النػػػػورة يف األكلػػػػُ الػػػػوجهُ القاضػػػػ  كحكػػػػى

                                  
 . ُُ/ُ، ال كضة ِْ/ُ، العزيز ُْٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ُ)
 .ُٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ِ)
، العزيز َِٕ/ُ( الوج  األكؿ: يسلب  م لقا. الوج  الثاين: ال يسلب  م لقا. انظ : التعليقة (ّ
ُ/ِْ . 
: ألن  خلي  مست ٌ عن  ةَ منعق(ْ  د من ا١اء. ( قل ي
ٞىمًد ك و ا١   . الوسي  ٓ) : ألن  منعقد من عُ ا١اء كىا ، ال كضة ِْ/ُ، العزيز ّٓ/ُ( قل ي
ُ/ُُ. 
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُُٓ، َُٓ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صٔ)
َ  ( النورة: بض  النوف    حج  الكل  مث ةلب  على أخبلط تضاؼ إىل الكل  من (ٕ زرني  كة

 .ِٗٔ/ِكتستعمل إلزالة الشع  كتنور اطلى ابلنورة كنورت  طليت  هبا. انظ : ا١صباح ا١نَ 
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ًاب  كاٟجػ  كالنػورة الزرني  :(ّ)الب وم فقاؿ ،(ِ)األرض أجزاء سائ  إىل آخ كف كعٌدا  .(ُ)ال
 :كجهاف ال هوريٌة سلب  يف ا١اء يف ط ح إذا ،ا١دقوؽ كالعش  كال حل  ا١سحوؽ
 نع  :أصٌحهما(ْ). 
 ك ػػ ا :النػػوكم قػػاؿ .أصػػل  عػػن معفػػو ألنػػ  ،(ٔ)ال : نٌصػػ عػػن (ٓ)ح ملػػة ركا  :كالثػػاين 

 .(ٕ)ة ي  النص

ٌَ  فيهػػا تنػػاث ت إذا ا١ػػاء مػػن الق يبػػة األشػػجار أكراؽ :الثالــث  هبػػا عػػ ض يكػػن مل فػػ ف ،هبػػا كت ػػ
ٌَ  ،كاخػػػتبلط عفونػػػة َه  هبػػػا فت ػػػ  ،(ٗ)مػػػ  كمػػػا (ٖ)األصػػػ ٌ  يف ال هوريػػػة يسػػػل  فػػػبل ٔجػػػاكر ت ػػػ

                                  
 .َِٕ/ُ( انظ : التعليقة ُ)
 .ِْ/ُ( نقل  ال افع    ا القوؿ مث كقاؿ أبن  م دكد. انظ : العزيز (ِ
دث حافظ  بن مسعود أبو دمحم اٟسُ (  و:ّ) ٔيحي  السنة، فقي  ٤ي بن دمحم الف ٌاء الب وم، ا١لق  

َازم، كمن تبلمي  : أبو منصور الع ارم، كأبو  مفس ، من شيوخ : القاض  حسُ، كأبو اٟسن الش
َ ا. كفياتُٔٓالفتوح ال ائ ، كمن مؤلفات : الته ي ، كش ح السنة، تويف سنة:  األعياف  ق، كقيل ة

، طبقات الشافعيُ ٕٓ/ٕ، طبقات الشافعية الكربم ّْٗ/ُٗ، سَ أعبلـ النببلء ُّٔ/ِ
ُ/ٕٓٔ . 
 . َُّ/ُ، اجملموع ِْ/ُ، العزيز ُْٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ْ)
بن ق اد موىل  بن عم اف بن ح ملة هللا بن عبد بن حيِ هللا ح ملة حفص كأبو عبد (  و: أبوٓ)

بن  هللا . من شيوخ : الشافعى كعبد بن ٥ مة التجيي الزميل  ا١ص م صاح  اإلماـ الشافع  سلمة
بن سويد ال ملى. كمن تبلمي  : مسل ، كابن ماج . كمن مؤلفات : ا١بسوط كا١ختص .  ك   كأيوب

، طبقات ّٖٗ/ُُ، سَ أعبلـ النببلء ْٔ/ِ ػ. انظ : كفيات األعياف ِّْ ػ. تويف: ُٔٔدت : كال
 . ُِٕ/ِالشافعية الكربل 

 .ُْٕ/ُ( نقل  الب وم عن . انظ : الته ي  ٔ)
 .َُّ/ُ( انظ : اجملموع ٕ)
 .َُِ/ُ، ال كضة َُٗ/ُ، اجملموع ِٓ/ُ( ك و ا١   . العزيز ٖ)
 .ْٕص  انظ : ((ٗ
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 ال؟ أك عن  (ُ)يست ٌ/ ٦ا ا١خال    ا أف على   ا خي ج أف اآلخ  الوج  على كيبقى
 ال هوريٌة يسلب  :األكؿ فعلى. 

 :(ِ)أكج  ثبلثة طهوريت  سلبها فف  ا١اء يف كاختل  ٍ  تعفن  كإف
 ال :ٚاعة ق   كب  :أظه  ا(ّ). 
 تسلب  مل خ يفية كان  كإف ،سلبت  ربيعٌية كان  إف :كاثلثها. 
 :ف  يقاف ،هبا فت َ ،قصدان  ا١اء يف األكراؽ     ح  ً طي  كلو
 يسلبها  أبنٌ  الق   :أظه مها(ْ). 
 األكؿ الثبلثة األكج  ط د :كاثنيها. 
 :(ٓ)فوجهاف ،هبا كت َ ا١اء يف كألقي  ،فت َت األكراؽ دق  كلو
 ال هورية يسلب  أن  :أصٌحهما(ٔ). 
 :الفػػوراين ككػػبلـ .(ٕ)كاحػػدان  قػػوالن  ال هوريػػة سػػلب  ،بػػ  َكت ٌػػ ا١ػػاء يف مػػارالثٌ  كقعػػ  كلػػو
 أبػػػػػدا  :(ٗ)ك٣لػػػػػىٌ  .(ٖ)فيػػػػػ  البػػػػػ ر كقػػػػػ  إذا فيمػػػػػا حكػػػػػا   ف نٌػػػػػ ،فيػػػػػ  خػػػػػبلؼ إثبػػػػػات يقتضػػػػػ 

                                  
 /ب.ٔ( ؿ ُ)
 . ِٓ/ُ( الوج  الثاين: نع ، طهوريت  مسلوبة. انظ : العزيز (ِ
 . َُٗ/ُ، اجملموع ِٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ّ)
 . ُُ/ُ، ال كضة َُّ/ُ، اجملموع ِّ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ْ)
 ( كالوج  الثاين: أن  ال يسلب . (ٓ
 . ُُ/ُ، ال كضة َُّ/ُ، اجملموع ِّ/ُ( ك و ا١   . الته ي  ٔ)
 . َُٗ/ُ، اجملموع ْٔ/ُ، الته ي  ُٓ/ُ، ْ  ا١    َِٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ٕ)
 /أ. ّ( انظ : اإلابنة ؿ (ٖ
بن ٧ا، الق ش  ا١خزكم  األرسويف األصل، ا١ص م الدار كالوفاة،  بن ٚي  أبو ا١عايل ٣يىلًٌ (  و: ٗ)
ٝيًٌ  بصاح  ال خائ  يف كت  ال فقي  الشافع ، كاف من أعياف الفقهاء ا١شار إليه  يف كقت ، كأيضا 

الفقهاء، كمن شيوخ : الفقي  سل اف ا١قدس . كمن تبلمي  : الع اق . كمن مؤلفات : ال خائ . كالدت : 
، طبقات ِّٓ/َِ، سَ أعبلـ النببلء ُْٓ/ْ ػ. انظ : كفيات األعياف َٓٓ ػ. تويف: ُٔٔ

 . ِٕٕ/ٕالشافعية الكربل 
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 .(ُ)احتماالن 
َان  أك كػػاف قلػػيبلن  اب١ػػاء اخػػتل  إذا :الرابــع  ا١نق ػػ  الػػورد كمػػاء صػػفائ  يف يوافقػػ  مػػائ  ،كثػػ
 :كجهاف اعتبار  ط ي  فف  ،اٞديد على ا١ستعمل كا١اء الشج  كماء كالع ؽ ال ائحة
 مػن أقػل ا١ػائ  كػاف فػ ف ،ابلػوزف كالقلػة ابلكث ة يعترب أن  (ِ)ٚاعة ق   كب  :أحدمها 

 .سلبها ،أكث  أك مثل  كاف كإف ،ال هورية يسلب  مل ا١اء
 فػػ ف ،الػػثبلث صػػفات  يف للمػػاء ٥الفػػان  ا١ػػائ  نقػػدر أانٌ  ،(ّ)ٚاعػػة ق ػػ  كبػػ  :كأظه مهػػا 

َان  ا١اء ت َ ا١خالفة بتقدي  كاف  يف كقػ  لػو كما ،فبل كإال ال هورية سلب  فاحشان  ت 
 .(ْ)صفات  يف ل  موافقة ٧اسة الكثَ ا١اء
 كجهػػػػان  ابلكثػػػػ ة اعتػػػػرب مسػػػػتعمبلن  مػػػػاء كػػػػاف إذا ا١خػػػػال  أف :حامػػػػد أيب الشػػػػي  كعػػػػن

 .(ٓ)كاحدان 
 :ابلتقدي  كا١عترب
  ًاب قليػل فػ فٌ  .تػ اابن  كال زعفػ اف كال مسػكان  كال خػبلن  ا١ػائ  يقػدر فبل ،ابلوس  الػ

 مػن بػد كال ،ت ليظػان  ابألشػد نقػدر  فػ ان ٧سان  ا١خال  كاف إذا ما ٓبلؼ يؤث  ال
 قالػػػػػػ  كػػػػػػ ا ،كملوحتػػػػػػ  كع كبتػػػػػػ  ككدكرتػػػػػػ  صػػػػػػفائ  يف ا١ػػػػػػاء صػػػػػػفات إىل النظػػػػػػ 
 .(ٔ)اٞمهور

 اب١خال  ابألشب   نا نعترب :ال كايين كقاؿ(ٕ). 
                                  

: مل أق  على توثيق  بعد البحث يف كت  فقهاء الشافعية. (ُ  ( قل ي
 . ٗٗ/ُ( منه  ا١اكردم كالعم اين. نقل  النوكم عنه . انظ : اجملموع(ِ
 .ٗٗ/ُ(    ا٠ سانيوف. انظ : اجملموع (ّ
 . ُِ/ُ، ال كضة ٗٗ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ، العزيز َِ/ُ( ك و ا١   . انظ : البياف ْ)
 .ُٗ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف ٓ)
، َُُ/ُ، اجملموع ِٕ/ُ، العزيز ّٗ/ُ( منه  ال افع  كالنوكم. انظ : ش ح مشكل الوسي  ٔ)

 . َُٖ/ُ، كفاية النبي  ِِ/ُال كضة 
 .ُٓ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٕ)
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 فيػ ؟ كال ع  اللوف يكف  أك منها كاحد يف أك فاتالصٌ  ٚي  يف ا١خال  يعترب  ل مث
 .(ُ)الثاين القس  يف الساب  ا٠بلؼ
  ٌ علػػى ا١خػػال  لقلٌػػة إمػػا ال هوريػػة بقػػاء اٟػػاؿ اقتضػػى كحيػػث ،(ِ)الثػػاين :األصػػ 

 .(ّ)الثاين على ا١خالفة بتقدي  ت ٌَ  لعدـ أك األكؿ
 :(ْ)أكج  ثبلثة في  ا١خال  قدر من  يػيٍبًق  أـ الكل استعماؿ للمت ه  فهل
 أٌك٢ا :أصٌحها(ٓ). 
 كإال الكػل اسػتعماؿ فلػ  ،طهارتػ  لواجػ  كافيػان  كحػد  ا١ػاء كاف إف أن  :كاثلثها 

 .(ٔ)اٞمهور كخ ٌه  ،بعضه  كاختار  .فبل
 ،تسػػعة معػػ  فكػػاف ،ا١ػػاء مػػن (ٖ)أرطػػاؿ عشػػ ة إىل ةسػػل  يف احتػػاج لػػو (ٕ) ػػ ا/ كعلػػى

                                  
 .ِٖص  انظ : ((ُ
.  قاؿ النوكم: ت َ أحد أكصاؼ ا١اء ْٓ/ُ، كفاية النبي  ُُ/ُ( ك و ا١   . انظ : ال كضة ِ)

من طع  أك رائحة أك لوف كجعل  أحد األكصاؼ سالبا فهو ا١    الصحي . انظ : اجملموع 
ُ/َُّ. 
( قاؿ النوكم: اعتربكا يف النجاسة اب١خال  أشد  صفة، كيف ال ا   اعتربكا الوس  ا١عتدؿ. انظ : (ّ

 . ُِال كضة /
 . ٗٗ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ( الوج  الثاين: أن  جي  ت ؾ قدر ا١ائ . انظ : العزيز (ْ
. انظ : العزيز ( أن  يستعمل اٞمي  الستهبلؾ ا٠لي  في  كان بلؽ اس  ا١اء علي  ك و ا١   ٓ)
 . ِِٕ/ُ، النج  الو اج ُِ/ُ، ال كضة ٗٗ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ
 .ٗٗ/ُاجملموع انظ : ( منه  النوكم. (ٔ
 /ب.ٕ( ؿ ٕ)
 ُِٖإذا أطل  فهو ال طل الب دادم، كاٍختيل  يف مقدار رطل ب داد، فعند اٞمهور ) ( ال طل:ٖ)

درمها(، فيكوف ال طل ابٞ اـ اٟايل على القوؿ األكؿ  َُّكأربعة أسباع الدر  (، كعند اٟنفية )
، ٖ ي  ُِّ/ّج اما(. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  ِٓ.َْٔج اما(، كعلى الثاين ) ٓ.ِّٖ)

 . ِٗ، ا١كاييل كا١زازين الش عية لعل  ٚعة صِِّ، معج  ل ة الفقهاء َُُظ التنبي  ألفا
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 التفػػاري  مػػن ك ػػو .(ُ)صػػ  بػػ  توٌضػػه كإف ،يصػػ  مل بػػ  اةتسػػل إف .ا١ػػاء يوافػػ  ٔػػائ  فكملهػػا
 .االةتساؿ دكف ب  الوضوء يص ٌ  ما :ييقاؿ أف ال  يبة

 ،ص ٌ  اب١ائ  فكٌمل  عضوان  إال ينءلوضو  كاؼ ماء مع  كاف كلو :دمحم أبو الشي  قاؿ
 لوضػوء يكفيػ  ال كػاف إذا مػاء كبػُ بينػ  كفػ ؽ ،صػٌحا حػدثُ مػن أم مػ ٌتُ ب  اةتسل كإف
 كفيػ  .(ِ)بعينهػا ال طهػارة مػن انػتقص ك نا ،معىيَّنة طهارة من استعمال  بٌع   نا أبن  ،كاحد
 .(ّ)نظ 

 خل ػ  إذا ،مػائ  كمعػ  طهارتػ  لػبع  يكفي  ما إال ا١اء من جيد مل لو ،(ْ)األٌكؿ كعلى
ٌَ  كال يسػػتهلك بػػ   تػػزد مل إذا فيمػػا مصػػٌور ك ػػو :النػػوكم قػػاؿ .ذلػػك لزمػػ  ا١خالفػػة بتقػػدي   ي ػػ

 ٙن من أبكث  ا١اء ش اء جي  ال كما ٕ  مل زادت ف ف ،ا١اء من قدر  قيمة على ا١اء قيمة
 .(ٓ)ا١ثل

 ةسػػل صػػ ٌ  ،ا١ػػ كور اب١ػػائ  كخلػػ  الػػ جلُ دكف كاليػػدين للوجػػ  كافيػػان  ا١ػػاء كػػاف كلػػو
 فضػػل فػػ ف منػػ  الوضػػوء صػػ ٌ  لوضػػوئ  كافيػػان  كػػاف كلػػو .ا٠ػػبلؼ الػػ جلُ كيف كاليػػدين الوجػػ 

                                  
، ِٔ/ُالعزيز (   ا التف ي  عل  القوؿ الثالث. م  أف األص : جيوز استعماؿ اٞمي . انظ : ُ)

 . ٗٗ/ُاجملموع 
ا فصٌ  في  مائعنا )كقد ِ) توضه ب (، فقد تيٌقن أن  ( كالف ؽ بينهما: أن  إذا كاف ال يكف  كضوءنا كاحدن

ا كبع   ةسل بع  أعضائ  اب١ائ ، كش ط الوضوء ا١اء ا١ ل . كأٌما إذا كاف ا١اء يكف  كضوءنا كاحدن
الوضوء الثاين فكٌملهما كضوءين فبل ديكنك أف ٖك  يف عضو من أعضائ  أن  صار م سوالن اب١ائ  ال 

 ى يف اٞملة ابالختبلط اب١ائ ، فصار كالق  ات يف الوضوء األكؿ كال يف الوضوء الثاين، كإف تيقنٍ 
َة من ا١اء ا١ستعمل يف اليدين إذا ت اي ت إىل  َة من ا١ائ  إذا تق  ت يف ا١اء أك كالق  ات اليس اليس

 .ِّْ/ُا١اء. انظ : اٞم  كالف ؽ 
 . ََُ-ٗٗ/ُ( ألف األص ، جيوز استعماؿ اٞمي . انظ : اجملموع (ّ
  ( ك و ال اج .(ْ
 . ُِ/ُ( انظ : ال كضة ٓ)
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 .(ُ)ا٠بلؼ أخ ل طهارة يف استعمال  فف  ،ش ء
 اسػتهلك إذا كفيمػا ،الكثػَ ا١ػاء يف ا١ائعػة النجاسػة اسػتهلك  إذا فيما األكج  ٕك م

 .(ِ)لقلت  في  للماء ا١خال  ال ا   ا١ائ 
 :رائحت  ب  فت َت ،(ّ)  افقى  ا١اء يف كق  إذا :اخلامس
 ب  الوضوء جيوز ال :األـ يف قاؿ(ْ). 
 األصحاب كاختل  .جيوز :(ٓ)بعضه  كقاؿ: 

 .(ٔ)اٞمهور كةٌل   قوالف في  بعضه  فقاؿ
 :حالُ على مها ،بعضه  قاؿ مث
 ٣اكرة عن ب  ت ٌَ  كإمنا خيتل  مل إذا أراد ،جٌوز فحيث. 
 ب  اختل  إذا أراد ،من  كحيث. 

 :نوعاف  و (ُ)آخ كف كقاؿ
                                  

 ( كا١    يص  استعماؿ اٞمي  ما مل ي ٌَ  بتقدي  ا١خالفة. كتقٌدـ توثي      ا١سهلة. ُ)
( صورة ا١سهلة: ا٠بلؼ فيما إذا استهلك  النجاسة ا١ائعة يف ا١اء الكثَ. كفيما إذا استهلك ِ)

اؼ ا١اء. ف ف مل يت َ ا١اء الكثَ، ١وافقة النجاسة ا٠لي  ال ا   يف ا١اء، لقلت  م  ٥الفة أكصاف  أكص
ل  يف االكصاؼ، فاالعتبار بتقدي  ا١خالفة ببل خبلؼ، ل لظ النجاسة، كاعتربكا يف النجاسة اب١خال  

 . ِِ/ُ، ال كضة ِٕ/ُأشد  صفة، كيف ال ا   اعتربكا الوس  ا١عتدؿ، انظ : العزيز 
   بفت  القاؼ كسكوف ال اء ككس  ا، ماة سوداء    عصارة شج  األرز كاألهبل ( الق  اف: ّ)

ي لى حى ي    ثلثا ، كيتص  ٓاصية القضاء على اٞ اثي ، ت لى ب  اٞماؿ حُ أصابتها ٔ ض 
 .ّٔٔجلدم كاٞ ب ك٨و . انظ : معج  ل ة الفقهاء ص 

 .َِ/ُ( انظ : األـ ْ)
 . ّٓ/ُ( نقل ا١اكردم عن القوؿ الثاين للشافع . انظ : اٟاكم: (ٓ
هللا يف األـ: إذا كق  يف ا١اء ق  اف فت َ ب  رحي  جاز الوضوء ب  مث  (قاؿ النوكم: قاؿ الشافع  ٛر (ٔ

 قاؿ بعد  أبس   إذا ت َ ابلق  اف مل جيز الوضوء ب  ك ا رأيت  يف األـ كلعل النس  ٥تلفة يف التقدًن
كالتهخَ، ك   ليس  على قولُ بل على حالُ فقول  جيوز أراد إف مل خيتل  بل ت َ ٔجاكر : كقول  ال 

َ . انظ : اجملموع   . َُٖ/ُجيوز يعٍ إذا اختل  كقيل: الق  اف ض ابف ٥تل  كة
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 كالد ن ٔجاكر كالت ٌَ  فت ٌَ  ا١اء ديازج فبل ،د نية في  نوع. 
 في  د نية ال كنوع  َ  .(ِ)النوعُ على النٌصاف فيحمل .٥ال  ت َ ب  فت 
ٌٍ  ا١اء ت ٌَ  إذا :السادس  .(ّ)الوجهُ أص ٌ  يف ال هورية سلب  ال ا   اب١
 شػ ء فيػ  ا٨ػلٌ  ف ف ،ب  فت ٌَ  كالقم  كالتم  اٟبوب أك مارالثٌ  من ش ءه  كيض  إذا :السابع
 .(ْ)٣اكرة ت َ فهو ش ء من  ينحلٌ  مل كإف ،ال هوريٌة فيسلب  ٥ال ة ت ٌَ  فهو

 :(ٓ)فوجهاف ش ء من  ينحلٌ  كمل فت ٌَ  ابلٌنار أةبل  كلو
 ي ل  مل لو كما يسلب  ال :أحدمها. 
 ا١ ؽ اس  ل  استجد ألن  تسلب  :ثاينكال. 

ٌَ  إذا فيمػػػا كجيػػػ ايف ٌَ  كلػػػو :ا١ػػػاكردم قػػػاؿ .(ٔ)ابلنػػػار فيػػػ  أذيػػػ  بشػػػح  ت ػػػ  بشػػػم  ت ػػػ
 .(ٖ)في  الصحي  على أم كالٌد ن (ٕ)ب / ال هارة جازت

                                                                                                                                                                    

 . ّٓ/ُ( منه  ا١اكردم. انظ : اٟاكم (ُ
، كفاية النبي  َُٖ/ُيعفى عن . انظ : اجملموع ( يعٍ الق  اف نوعاف: ٥ال  يض ، ك٣اكر ِ)
ُ/ُِٓ-ُّٓ 
، النج  الو اج ٓٔ/ُ، عجالة احملتاج إىل توجي  ا١نهاج ُِِ/ُ( ك و ا١   . انظ : ال كضة ّ)
ُ/َِّ . 
 ( ك و ا١   . كتقٌدـ توثيق  يف ا١سهلة ت ٌَ ا١اء اب١خال ة كابجملاكرة. (ْ
اٟاشية على ٖفة احملتاج لش ح ا١نهاج: ف ف طب  كةٌَ كمل ينحل  ( قاؿ الش كاين، ا١ع كؼ بصاح (ٓ

من  ش ء، فهكج  الوجهُ أن  ال أث  جمل د ال ب  بل ال بد من تيقن ا٨بلؿ ش ء من  ْيث يستحدث 
 . ٖٔ/ُل  بسب  ذلك اس  آخ . انظ : حاشية الش كاين عل  ٖفة احملتاج 

ال هورية ألن  ٥ال ، ك و ا١   . انظ : اجملموع ( كاألص  أٌف الت َ بشح  أذي  تسل  ٔ)
 .ُُٓ/ُ، كفاية النبي  َُٗ/ُ
 /ب. ٕ( ؿ ٕ)
 . ّٓ/ُ( انظ : اٟاكم ٖ)
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 .(ُ)زمـز ٔاء كال البح  ٔاء التوضئ يك   ال :الثامن
 .(ّ)لك امت  ب  يت ه  ال أف األكىلى  :(ِ)العجل  كقاؿ
 ا١ت ػَ اب١ػاء التٌ هػ  يكػ   كال :العمػ اين قػاؿ .(ْ)بػ  النجاسػة إزالػة كيكػ   :الػ كايين قاؿ

 .(ٓ)ا١كث ب وؿ
 ثبػػ  الناقػػة بئػػ  إال منهػػا كالشػػ ب (ٔ)ٙػػود منػػازؿ ،اٟجػػ  بئػػ  ٔػػاء كيكػػ   :النػػوكم قػػاؿ

                                  
 . ُٔ، فتاكم النوكم صَٗ/ُ، اجملموع ُٓ/ُ، البياف ْٔ/ُ( ك و ا١   . ْ  ا١    ُ)
بن دمحم  بن أٛد بن خل  أيب الفضائل ٤مود بن منتخ  الدين العجل ، أبو الفتوح أسعد (  و:ِ)

العجل  األصبهاين ا١لٌق  منتخ  الدين الفقي  الشافع  الواع، صاح  ش ح مشكبلت الوجيز 
 ػ. انظ : كفيات األعياف  ََٔ ػ، كتويف:  ُٓٓ/ُْٓكالوسي  لل زايل، كتتمة التتمة، كمولد : 

 . ُِٔ/ٖة الكربل ، طبقات الشافعيَّْ/ُِ، سَ أعبلـ النببلء َِٗ/ُ
: مل أق  عل  توثي    ا النٌص عن العجل ، كلكن كجدت  أن  مك ك  عند أٛد يف إحدم ّ) ( قل ي

: )ال أحلها  ١ا ركم عن العباسركايتُ كما ذك   ال كايين  بن عبد ا١ ل : أن  قاؿ يف ماء زمـز
أٛد ركاية ابن  أيب الفضل ، مسائل اإلماـ ْٔ/ُ. انظ : ْ  ا١    ١ تسل، ك   لشارب حل كبل(

 . ُٔ/ُ، البياف ٗٓ/ُا١سائل الفقهية من كتاب ال كايتُ كالوجهُ البن الف اء ، ُٖ/ّصاٌف 
 . ُِٓ/ُ( انظ : ْ  ا١    ْ)
 . ِٓ/ُ( انظ : البياف ٓ)
هللا تعاىل    بعد أف أ لك   قبيلة ع بية قـو نبينا صاٌف علي  السبلـ، ككانوا يسكنوف اٟج ( ٙود:ٔ)

ٝي  ٙود؛ ألن   - و ما بُ تبوؾ كاٟجاز-هللا تعاىل ٙود أرضه  كداير    قوـى عاد ب نوهب ؛ كأكرث
، ِْٖ/ُاس  أبيه  األكرب ك و: ٙود بني عاد بًن إـر بًن ساـ بًن نوح. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات 

 . ََُ/ُ، ا١عج  الوسي  َُٓ/ّلساف الع ب 
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 .(ِ()ُ)الصحي  يف ذلك

                                  
أرض  ملسو هيلع هللا ىلص هللا أف الناس نزلوا م  رسوؿهللا عنهما حيث قاؿ:  بن عم  رض  هللا (  و: حديث عبد(ُ

أف يه يقوا ما استقوا من بئ  ا كأف  ملسو هيلع هللا ىلص هللا اٟج  فاستقوا من بئ  ا كاعتجنوا ب  فهم    رسوؿٙود 
. أخ ج  البخارم يف "صحيح " يعلفوا اإلبل العجُ كأم    أف يستقوا من البئ  الي كان  ت د ا الناقة

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، ابب قوؿ هللا تعاىل كإىل ٙود أخا   صاٟا ( ّّٖٕ( ب ق : )ُْٖ/  ْ)
( ) كتاب الز د كال قائ  ، ابب ال تدخلوا مساكن ُِٖٗ( ب ق : )ُِِ/  ٖكمسل  يف "صحيح " )

 ال ين ظلموا أنفسه  إال أف تكونوا ابكُ (.
ٚا َ أ ل العل  من األئمة األربعة إىل طهارة ميا  آابر ٙود؛ ألن  ماء م ل  ابؽ على  ذ   (ِ)

. انظ : الدر احملتار أصل خلقت  كالنه  الوارد عن استخدامها ال عبلقة ل  بنجاسة ا١اء بل ١عٌ آخ 
 . ٕٕٖ، أخص  ا١ختص ات صِٗ/ُع ، اجملمو ْٗ/ُ، موا   اٞليل ُُّ/ُ
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 النجسة ادلياه يف :الثاين لبابا

 :فصوؿ أربعة كفي 

 النجاسات يف :األول (ُ)]الفصل[

 ال التنػػػاكؿ إمكػػػاف مػػػ  اإلطػػػبلؽ علػػػى تناك٢ػػػا حػػػـ  عػػػُ كػػػل :النجاسػػػة :ا١تػػػويٌل  قػػػاؿ
 .(ِ)ٟ متها

ًازان  :اإلطبلؽ على فقولنا  .منها القليل يباح ف هنا ،نبات من الي السمـو من اح
ًازان  :التناكؿ إمكاف م  كقولنا  .تناك٢ا ديكن ال الي الصلبة األشياء من اح
ًازان  :ٟ متها ال كقولنا  .(ّ)اآلدم  من اح
 ابلبػدف أك كاٟشػيش ابلفعػل لض ر  أك كا١خاط الستق ار  تناكل  حـ  ما :علي  دٌ  ى كيػي 
ًاب  ال ذلػػك مػػ   ػػو مث .بػػدف أك عقػػل يف ضػػ ر ا أك كاسػػتق ار ا إليػػ  يضػػ  أف فينب ػػ  ،كػػال
 فهػو صػ ٌ  كلػو .كعظمػ  ا٠نزي  كشع  ،أكل  من ديكن ال ما ٠ كج كلها النجاسات يتناكؿ
 .(ْ)للنجاسة ال للنج  حد

 إف كاألكػل البيػ  كمنػ  الصػبلة يف االستصػحاب منػ  يقتض  ش ع  حك  :جاسةكالنٌ 
 كرد مػػػا إال ال هػػػارة كٌلهػػػا األعيػػػاف يف كاألصػػػل ،٣ػػػاز األعيػػػاف علػػػى اللفػػػظ كإطػػػبلؽ .أمكػػػن
 .(ٓ)بتنجيس  الش ع

 أحػػػدمها مػػػن أك منهمػػػا تولػػػد كمػػػا زيػػػ كا٠ن الكلػػػ  ثبلثػػػة إال طػػػا  ة كلهػػػا فػػػاٟيواانت
 :آخ ىين نوعُ بعضه  كاستثٌ طا   كحيواف

                                  
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ُ
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف جُٖٓ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ِ
 . ْٔٓ/ِ( انظ : اجملموع ّ)
 . ْٕٓ/ِ( رٌد النوكم عل  ما حدد ب  ا١تويل، أبف التع ي  لي  ٤ققا. اجملموع ْ)
 .ٗٔ( انظ : األشبا  كالنظائ  ص (ٓ
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 هابنبل كت ّبَّ  خنزي ة أك كلبة من ارتض  إذا الص َ اٟيواف :أحدمها. 
 طهارهتا فا١    .الع رة أك ا١يتة من ا١توٌلد الٌدكد :كالثاين(ُ). 

 .أنواع إال طا  ه  ،أيضان  اٟيواف عدا كما

 .(ِ)اخلمر: أحدىا
ًمة سول  َ ا للخلٌ  اعتص ت الي ك   احمل ًمة كيف .كة  .(ّ)طا  ة أهنا :كج  احمل

 سػك  أك رطػ  أك زبيػ  أك ٘  في  نب  ما ك و ،بي كالنٌ  مسك  مائ  كل معنا ا كيف
 بيػ النٌ  معػٌ كيف ،ا٠مػ  اسػ  يف دخولػ  يف كاختلفوا .مسك ان  كصار فاشتدٌ  ،٨و  أك عسل أك

مها كالقم  الٌ رة من ا١ٌتخ  ا١سك  ري زٍ ا١ً  ك و كة
(ْ). 

 .(ٓ)كاٟشيش جبنكال اٞامدات من ا١سك  ب  يلتح  كال
 .(ٕ)طا   أن  كج  ،(ٔ)ثلَّ ا١ثػى  كيف .طا   أن  كج  الٌنبي  كيف
 .(ٖ)مباح ف ا   يسك  ال ال م الٌنبي  كأما
 .(ِ):كجهاف ٧است  فف  العن  حٌبات(ُ)يف/ ال م ا١اء ٗم ٌ  كلو

                                  
 . ُّ/ُ، ال كضة ٖٔٓ/ِ، اجملموع ُُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ُ)
   ا١تخ ة من ماء العن . كالنبي :  و ا١ٌتخ  من ةَ ماء العن  كالتم  ال ي ه   ( كا٠م ة:(ِ

 . ْٗ/ُابلتخلل. انظ : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع 
ًمة. انظ : اجملموع ّ)  . ْٔٓ/ِ(   ا كج  ضعي ، كالٌصواب ٧اسة ا٠م  احمل
 .َّْ/ُٕ، كفاية النبي  ْٔٓ/ِع ، اجملمو َُْ/ُ( كا١    ٖ دي  ألن  مسك . انظ : الوسي  ْ)
 . ّٔ، دقائ  ا١نهاج صٖ/ّ(  و ح اـ كلكن لي  بنج . انظ : اجملموع ٓ)
اكز ثبلثة  ( ا١ثػىلَّث:  و(ٔ ا١اء ال م كض  في  حبات ٘  أك زبي  أك مشمش أك عسل أك ٨و ا ٕك

 . ٓٔٓ/ِأايـ. انظ : اجملموع 
 . ٓٔٓ/ِ  إلي  النوكم. انظ : اجملموع ( ك  ا ال م ذ (ٕ
َ ، فا١سػػػػػػك  ٧ػػػػػػ  عنػػػػػػدان. انظػػػػػػ : اجملمػػػػػػوع ٖ) ( قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: كأمػػػػػػا النبيػػػػػػ  فقسػػػػػػماف مسػػػػػػك  كةػػػػػػ
ِ/ْٓٔ  . 
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 ادلي ات :الثاين ّ()[ النرع]

 .٧سة كٌلها ك  
 ،ٔػػهكوؿ كلػػي  ذبػػ  الػػ م اٟيػػواف :ك ػػو .شػػ عٌية ليسػػ  ذكػػاة ذكػػ  مػػا هبػػا كيلتحػػ 

 .كاجملوس  ال كاة أ ل من لي  من ذْ  ال م ا١هكوؿ كاٟيواف
 :(ْ)أشياء أربعة منها كيستثٌ

 أك مسػػلمان  كػػاف سػػواء اٞمهػػور عنػػد األصػػ  علػػى طػػا   ك ػػو اآلدمػػ  ميتػػة :األكىل 
 .كاف ان 

 جيػػػوز ْػػػ مٌ  حيػػػواف كػػػل بػػػ  كيلتحػػػ  ،(ٓ)اٟػػػوت ك ػػػو كالسػػػمك ،اٞػػػ اد ميتػػػة :الثػػػاين 
 .(ٔ)أكل 

 كالػ ابب (ٕ)قتلػ  أك ذْ  موض  عن يسيل دـ :أم سائلة نف  ل  لي  ما :الثالث 
 اتبنك  كالزانبَ كالعقارب كا٠ناف  كالبعوض كالرباةيث كالقمل كالب  كالنمل كالنحل
 .(ٖ)كرداف

                                                                                                                                                                    

 /أ.ٖ( ؿ ُ)
َ ا، كك ا ِ) ًمة كة ( الصواب: أن  ٧ . قاؿ النوكم: كاعل  أن  ال ف ؽ يف ٧اسة ا٠م  بُ ا٠م  احمل

 .ْٖ/ّن  ٜ ا ف ن  ٧ . انظ : ال كضة لو استحاؿ ابطن حبات الع
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ّ
،  ُّ/ُ، ال كضة ُِٖ/ُ، اجملموع َّ/ُ، عزيز ُْٓ-ُِْ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ْ)

: كمل ي ك  ا١ؤل  ا١يتة ال ابعة. قاؿ النوكم: اٞنُ ال م يوجد ميتا بعد ُِٔ/ُكفاية النبي   . قل ي
 . ُّ/ُالصيد ال م ال تدرؾ ذكات  ف هنما طا  اف ببل خبلؼ. انظ : ال كضة ذكاة أم ، ك 

 .ٓٓ/ُ( انظ : ا١صباح ا١نَ (ٓ
 . ُّ/ُ، ال كضة ُِّ/ُ، اجملموع َّ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ٔ)
 .ُّ/ُ( انظ : النظ  ا١ستع ب (ٕ
تكوف يف اٟمامات كيف الكن . انظ : ( بن  كرداف:    دكيبة ٨و ا٠نفساء ٛ اء اللوف كأكث  ما (ٖ

 .ٓٓٔ/ِا١صباح ا١نَ 
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 علػػػى نػػػصٌ  الٌشػػػافع  أف كأصػػػل  .(ُ)كجػػػ  يف طػػػا  ة فهػػػ  كالبػػػ  كالتفػػػاح ا٠ػػػل كدكد 
َ  القليػػل ا١ػػاء  نجًٌ تيػػ  ػػل ،اٟيػػواانت  ػػ   أف يف قػػولُ  ماتػػ  إذا ا١ائعػػات مػػن كةػػ
 ؟(ِ)في 
 إىل كمقابلػػػ  اٞديػػػد إىل بعضػػػه  كنسػػػب  ،(ّ)سػػػ ينجٌ  ال اٞمهػػػور عنػػػد :أصػػػٌحهما 

 .عك  مىنٍ  كمنه  ،(ْ)القدًن
 كال عػػػاـ ا١ػػػاء مػػػن نشػػػوء  مػػػا ةػػػَ يف كمهػػػا ،نسػػػبة ةػػػَ مػػػن أطلقومهػػػا :كاألكثػػػ كف 

 .في  مات ال م
 داـ مػػا ،(ٓ)خػبلؼ بػبل ينجسػػ  فػبل ا٠ػل كدكد كػػال َ كال عػاـ ا١ػاء يف نشػػوء  مػا أمػا

 .ةل  ك و في  فهج ا  بعضه  كش ٌ  .في  ميتان 
َ  مػائ  يف أك فيػ  كأعيد من  أخ ج فلو  ابلتنجػي  ا١ػاكردم كجػـز ،القػوالف فيػ  عػاد ةػ

 .العفو علي  لفقد حكم  ةَ حك  أن  كالظا   .(ٔ)ال عاـ دكد يف
                                  

( ال اج  ينج  الكل اب١وت لكن ال ينج  ا١اء كال عاـ ال م ديوت في  كيص  أكل ا١تولد م  ُ)
 . ُِٔ/ُ، كفاية النبي  ُْ/ُ، ال كضة ُُّ/ُ، اجملموع ِّ/ُما تولد من األطعمة. انظ : العزيز 

  أح  إيلَّ أف كل ما كاف ح اما أف يؤكل فوق  يف ماء فل  دي  حى أخ ج هللا ( قاؿ الشافع  ٛر ِ)
 . ُٖ/ُمن  مل ينجس  كإف مات في  ٧س . انظ : األـ 

: إف ا١يتة ال نف  سائلة ٧سة عل  ال اج  كلكن ال ينجٌ  ا١اء كال عاـ. انظ : ّ) : العزيز ( قل ي
 .ُِٔ/ُ  ، كفاية النبيُْ/ُ، ال كضة ُُّ/ُ، اجملموع ِّ/ُ
 . ُِّ/ُ( نقل  ا١اكردم عن القوؿ القدًن للشافع . انظ : (ْ
( ك و ا١   . قاؿ القاض  حسُ: ما يكوف نشوء  يف ال عاـ، كدكد الباق  كا٠ل  كالتفاح ٓ)

ك٨و ، فبل ينج  ٤ل نشوئ  إذا مات في  للض كرة العامة، كإف أخ ج من   ا احملل، مث رد إلي ، أك 
، العزيز ُْٖ/ُل نشوئ  حكم  حك  ما لي  نشوء  يف ال عاـ. انظ : التعليقة مات يف ةَ ٤

 . ُُّ/ُ، اجملموع ِّ/ُ
( الصواب: أف ا١اكردم قاؿ بعدـ تنجي  ا١اء م  كجود دكد ال عاـ كلكن جـز القوؿ ابلنجاسة ٔ)

ًاز من . انظ : اٟاكم  ، كفاية النبي  ِِّ/ُفيما إذا أخ  دكد ال عاـ ككضع  يف آخ ؛ إلمكاف االح
ُ/ُٔٔ . 
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 :قلنا ف ف
  ٌق عان  ٧سة فه  في  مات  ما ،تنج  اٟيواانت     إف. 
 ػػػا ٧سػػػة  ػػػ  :الع اقيػػػوف قػػػاؿ ،تنجسػػػ  ال قلنػػػا كإف َ  دكد حػػػى ا١يتػػػات مػػػن ك 

ًاز لعس  عن  عفى لكن ال عاـ  .(ُ)ا١    ظا   ك و االح
 .(ِ)طهارهتػػػا يف كػػػا٠بلؼ هبػػػا ا١ػػػاء تنجػػػي  يف كا٠ػػػبلؼ طػػػا  ة  ػػػ  :القفػػػاؿٌ  كقػػػاؿ
 .مستثناة   ا على فه  ،(ّ)الفوراين كصحٌح 

 عػن (ْ)خزديػةبػن ا ركايػة مػن كالنجاسػة ال هػارة يف ا٠ػبلؼ ،نصػ  عػن القاضػ  كحكػى
ػػا هبػػا الصػػبلة جػػواز ،ا٠ػػبلؼ علػػى كخيػػ ج .ا١ػػزين  ،أتلػػ  إذا كضػػمان  ،كبيعػػ  فيػػ  كقعػػ  ٔك

 .(ٓ)في  مات إذا الثل  ةسل ككجوب
 :كجهاف في  كالكثَ؟ القليل بُ يف ؽ  ل الع اقيُ ط ي  كعلى
 للمشٌقة ف ؽ ال :أحدمها. 

ت كث ت لو   ا فعلى َان؟ أك كاف قليبلن  تنجس  فهل ،ا١اء كةٌَ  :كجهاف في  كث
 نع  :أصٌحهما(ٔ). 

 ال هورية؟ تسلب  فهل تنجس  ال قلنا ف ف ،كةََّ  كث  إذا ال عاـ دكد يف كجي ايف
 /قػػاؿ .(ُ)ابلزعفػػ اف كػػا١ت َ م هػػ  ةػػَ طػػا  ان  كيكػػوف ،نعػػ  :الصػػيدالين (ٕ)قػػاؿ 

                                  
 . ُِٔ/ُ، كفاية النبي  ُُّ/ُ، اجملموع ُْٖ/ُ( انظ : التعليقة ُ)
: مل أجد  يف فتاكي  إال أف ال افع  كالنوكم نقل  عن . اِ)   .ُُّ/ُ، اجملموع ّّ/ُنظ : العزيز ( قل ي
 /أ. ْ( انظ : اإلابنة ؿ ّ)
َة بن خزدية إسحاؽ بن دمحم أبو بكػ  (  و:ْ) لق   بن صاٌف بن ا١ 

ي
بن بك  السلم  النيسابورم، ا١

إبماـ األئمػة، صاح  صحي  ابن خزدية ك و من تبلمي  شي  البخارم أسحاؽ بن را وي ، كمولد : 
، طبقات الشافعية الكربم للسبك  ّٓٔ/ُْق. انظ : سَ أعبلـ النببلء ُُّكتويف:   ػ،ِِّ
 . ُِٗ/ُ، طبقات الشافعيُ أليب الفداء ّّٓ/ُِ لئلسنوم ، طبقات الشافعيَُٗ/ّ
 . ُْٖ/ُ( انظ : التعليقة ٓ)
 . ُٔ/َِ، ا٢داية إيل أك اـ الكفاية َُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٔ)
 /ب.ٖ( ؿ ٕ)
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 .(ِ)الصواب ك و :النوكم
َ   جيعػل أف فيػ  معتػرب أقػ ب :اإلمػاـ كقاؿ َ ً  بػ   ت ػ  يكثػ  ال الػي األشػجار أبكراؽ  كت ػ

 .(ّ)كقوعها
ٌَ  كػػػاف إف :يقػػػاؿ أف فيػػػ  كالظػػػا   ٌَ  كػػػاف كإف ،ال هوريػػػة سػػػلب  ٥ال ػػػة ت ػػػ  ٣ػػػاكرة ت ػػػ

 :فوجهاف
 كثػ ت فػ ذا ،فقػ  القليػل عػن يعفػى أن  :كأصٌحهما .(ْ)يسلبها ال أن  :أصٌحهما 

َ  ا١اء كقليل ،ال عاـ ٧س  ت  إف ككث  .(ٓ)ةٌَ
 كا٠نػػػػاف  يعػػػ  ال كمػػػػا ،كالبعػػػوض كالػػػػ ابب كقوعػػػ  يعػػػػ ٌ  مػػػا بػػػػُ أيضػػػان  يفػػػػ ؽ ك ػػػل
 :(ٔ)كجهُ على كالعقارب

 :كجهُ على سائلة نف  ل  ٦ا مها  ل ،كالوزغ ةاٟيٌ  يف كاختلفوا
 الوزغ دكف سائلة نفسا ةللحيٌ  أف :أصحٌهما. 
  ٌ سائلة نف  للوزع أف :كاألص(ٕ). 
 :(ٖ)أكج  ثبلثة كالتم  كالنب  ا٠ل كدكد ال عاـ دكد أكل جواز كيف
 حكػ  كإف منفػ دان  أكلػ  جيوز كال ،جاست بن قلنا كإف ال عاـ م  أكل  جيوز :اثلثها 

                                                                                                                                                                    

 . َُّ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ُ)
 . َُّ/ُ( انظ : اجملموع ِ)
 . ُِ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
 ُٔ/َِ، ا٢داية إيل أك اـ الكفاية َُّ/ُاجملموع ( انظ : ْ)
 . افالسابق افدر ( انظ : ا١صٓ)
، اجملموع ْٓ/ُ، الوسي  ُٖ/ُ( قاؿ النوكم: الصٌحي  منهما أن  ال ينج  ا١اء. انظ : األـ ٔ)
ُ/ُِٗ. 
:  و األص  عند النوكم حيث قاؿ: كك ا رأي  أان يف كتاب ال هور ألٕ) يب عبيد، أف الوزغ ( قل ي

 . ُِٗ/ُكاٌٟية ٢ما نف  سائلة كدـ يف رؤسهما. انظ : اجملموع 
 .َّ/ُ( الوج  األكؿ: جيوز م لقا. الوج  الثاين: ال جيوز م لقا. انظ : العزيز (ٖ
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 .(ُ)ب هارت 
 جيػػػػوز طػػػػا   ف نػػػػ  ابلضػػػػ  ة ديػػػػوت الػػػػ م الصػػػػيد ،أيضػػػػان  األصػػػػحاب بعػػػػ  كاسػػػػتثٌ

 .(ِ)أكل 
 .(ّ)ال كاة أ ل أرسل  معل  كل  أك سه  قتل  إذا الصيد :ا١اكردم كاستثٌ
 ،(ْ)اب١ػػوت يػػنج  ال أنػػ  :القفػػاؿ عػػن حكػػا  ،كجػػ  علػػى الضػػفدع ،بعضػػه  كاسػػتثٌ

 .ذه اش ةو  ٌ كبً  ك و
 الصػػػػيد كمػػػوت األـ ذبػػػػ  نػػػزؿ كالشػػػارع ،ميتػػػػات ليسػػػ  ألهنػػػا  ػػػػ   يسػػػتثنوا مل كعليػػػ 
 ،سػائلة نفػ  ل  ٦ا البح  يف يعيش ما :النوكم قاؿ .ال كاة منزلة كالسه  كالكل  ابلض  ة

َ  ككػػ ا كالضػػفدع مػػهكوالن  يكػػن مل إف  مػػائ  أك قليػػل مػػاء يف مػػات إذا ،يؤكػػل ال قلنػػا إف ،ةػػ
 حػل علػى يػان بنم خبلفػان  أراد  كلعلٌػ .قػولُ ٧اسػت  يف ا١ػاكردم كحكى .(ٓ)خبلؼ ببل ينجس 
 .(ٔ)م دكد فشاذ أكل  ٖ ًن م  أراد كإف ،أكل 

 .(ٕ)عن  انفصل ميتها حك  فحكمها ،حياهتا حاؿ يف ا١نفصلة اٟيواانت أجزاء اكأمٌ 
 كػاف كإف .كيػد ا كأذهنػا الشػاة كإليػة البعػَ كسػناـ ٧ػ  فهػ ا اب١ػوت ٧  كاف ف ف

 .كاٞ اد كالسمك اب١وت ينج  ال
                                  

( ك و األصٌ  ألن  يصع  تكلي  التفتيش كإخ اج  من ، كأبن  كهن  جزء من ال عاـ. انظ : العزيز ُ)
 . ْْ/ُ، كفاية النبي  ُُّ/ُ، اجملموع َّ/ُ
.  قاؿ النوكم: إذا مل جي ح الكل  الصيد، لكن ِْٖ/ِ،كفاية النبي  ّّ/ُ( ك و ا١   . العزيز ِ)

 ، ُِٓ/ِ، ِْْ/ّظه . انظ : ال كضة ٖامل علي ، فقتل  بض  ت ، حٌل على األ
 . ُٓ/ٔ( انظ : اٟاكم ّ)
( لعٌل القفاؿ ي م أف الضفدع ٦ا ال ٦ا لي  ل  نف  سائلة كيعيش يف البح  حي كإف كاف ةَ ْ)

 . ِٔٓ/ِمهكوؿ فيكوف طا  ا. انظ : اجملموع 
 . ُُّ/ُ( انظ : اجملموع ٓ)
اٟاكم فضعي  انف دا ب  عن اٞمهور كالصحي  ( قاؿ النوكم: كأما ما زاد  القفاؿ كصاح  ٔ)

 . ُُّ/ُ، اجملموع ِّّ/ُالنجاسة. انظ : اٟاكم 
 . ْٕٓ/ِ، اجملموع ّّ/ُ، العزيز ُْٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٕ)
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 :أكج  ثبلثة ففي  الصحي  على تف يعان  اآلدم  كك ا
 طا   أن  ا١ اكزة عند :أصٌحهما(ُ). 
 يف الػػػػنص عػػػػن كركم ٚهػػػػور   ق ػػػػ  كبػػػػ  العػػػػ اقيُ عنػػػػد األصػػػػ ٌ  ك ػػػػو :كاثنيهػػػػا 

 .(ِ)٧  أن  اآلدم 
 كاٞ اد السمك من أبُ ما ٓبلؼ ٧  اآلدم  من أبُ ما أف :كالثالث. 

 ٢ػا إٟاقػان  جاسػتهابن ٚاعػة (ْ)ق  / .(ّ)اٞنُ في  يكوف ال م ال بلؼ ك و كا١شيمة
 كالوسػػػ  ،اآلدمػػػ  مػػػن ا١بانػػػة األجػػػزاء مػػػن كالػػػ كايين ا١تػػػويل كجعػػػل .(ٓ)اآلدمػػػ  ةػػػَ ٔشػػػيمة
َ  اٟمػػاـ يف عنػػ  ا١نفصػػل َ  بػػدف عػػن ا١نفصػػل الوسػػ  ككػػ ا ،كةػػ  :كقػػاؿ .اٟيػػواانت مػػن ةػػ
 أف ينب ػ  :قػاؿ النػوكم كػاف كإف .(ٕ)ا  ظو  ك و من  يتولد الوس  ألف (ٔ)ميتت  حك  حكم 
 .انتهى .(ٖ)جامد ع ؽ ألن  ب هارت  يق  

 .العػػػ ؽ مػػػن  ػػػو مػػػا كمنػػػ  القػػػدـ مػػػن خيػػػ ج كالػػػ م البػػػدف مػػػن  ػػػو مػػػا منػػػ  أف كي هػػػ 
 كسػيهيت .كالػ يش كالصػوؼ الػوب  مػن ك٨ػو  ا١ػهكوؿ اٟيػواف سػواء اٟيػواف أجػزاء من كيستثٌ

 .(ٗ)اب١وت ينجساف كالعظ  الشع  أف األص ٌ  أف

                                  
 .ّٔٓ/ِ، اجملموع َّ/ُ، العزيز َِّ/ُ( ك و األص  يف ا١   . انظ : الوسي  ُ)
 ( انظ : ا١صادر السابقة.(ِ
 . ِّٗ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُْْ، ا١نتخ : ُّٗ/ْانظ : العُ ( ّ)
 /أ.ٗ( ؿ ْ)
 .ُِْ/ُ، ال كضة ّٔٓ/ِ، اجملموع ّٓ/ُ( انظ : العزيز ٓ)
 . ُُ/ُ( أم كميتة ذلك اٟ  طهارةن، ك٧اسةن. انظ : أسٍ ا١ ال  ٔ)
ْ  ا١    بن سعدم اٞهٍ،  ٖقي  نوؼ بن  مف ج َُٕ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل، صٕ)
ِ/ُّٗ. 
 . ّٔٓ/ِ، اجملموع ّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ٖ)
 .ِِٕانظ :ص ( ٗ)
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 احليران من اخلارجة ادلس قذرة الفضالت :الثالث النرع

 :قسماف من  ا٠ارجة كالفضبلت
 فيو يس حيل مقر لو ليس ما :أحدمها (ُ)األول[ ]القسم

 ،كال هػػػػارة النجاسػػػػة يف عنػػػػ  ا١نفصػػػػل للحيػػػػواف اتبػػػػ  فهػػػػو كالعػػػػ ؽ كالل عػػػػاب كالػػػػٌدم 
َ  اآلدمػػػ  ذلػػػك يف (ِ)]سػػػواء[  كالكػػػاف  ا١سػػػل  (ّ)]سػػػواء[ ،فيػػػ  كاٟشػػػ ات السػػػباع مػػػن كةػػػ
 .(ْ)كال ا   كاٟائ  كاٞن 

 :النائ  ف  من يسيل ال م اكأمٌ 
َان  كػػاف إف :ا١تػػويٌل  قػػاؿ َان  يكػػن مل كإف ،كػػالق ء ٧ػػ  فهػػو مت ػػ  اللعػػاب مػػن فهػػو مت ػػ
َ  منهػا ا٠ػارج كيع ؼ .(ٔ)فبل كإال فنج  ا١عدة من خ ج إف :ال افع  كقوؿ .(ٓ)ال ا    بت ػ
 مػػػن سػػاؿ كمػػا ،طػػػا   واتاللهػػ مػػن سػػاؿ مػػػا أمػػا :دمحم أبػػو الشػػػي  كقػػاؿ .الصػػف ة إىل كميلػػ 
 .(ٕ)٧  ا١عدة

 فػػػ ف ،واتاللهػػػ مػػػن أنػػػ  فالظػػػا   ،نومػػػ  طػػػاؿ إذا كينق ػػػ  نومػػػ  أكؿ يسػػػيل كػػػاف كإف
 يف كقػػػػاؿ .ال هػػػػارة فاألصػػػػل أشػػػػكل كإف .ا١عػػػػدة مػػػػن أنػػػػ  فالظػػػػا   النػػػػـو طػػػػاؿ إف اسػػػػتم 

                                  
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ُ
 ( يف األصل: سول.ِ)
 ( يف األصل: سول.ّ)
ن بش ح زبد ابن ُ، ال كضة ٖٓٓ/ِ، اجملموع ّٓ/ُ، العزيز ُْٗ/ُ( انظ : الوسي  ْ) /، فت  الٛ 

 . ُّْرسبلف ص
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُٔٗ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صٓ)
 .ُٔٓ/ُ( انظ : العزيز ٔ)
 .ُُِ/ُ( انظ : اٞم  كالف ؽ ٕ)
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 سػػهل  :النػػوكم قػػاؿ .(ِ)الػػدماغ فمػػن كإال ا١عػػدة فمػػن الصػػف ة إىل دييػػل كػػاف إف :(ُ)الكػػايف
 كونػ  عػ ؼ إذا إال جيػ  ال أن  كا١ختار ،ا١عدة من كون  فهنك كا (ّ)األطباء عدكؿ من عدة
 كػػدـ عنػػ  يعفػػى أنػػ  فالظػػا   إنسػػاف بلػػول بػػ  كعمػػ  جاسػػت بن حكمنػػا كحيػػث ،ا١عػػدة مػػن

 .(ْ)ك٨و  الرباةيث

 ترشح غَت من وخيرج فيو ويس حيل مس قر يف الباطن يف خيرج ما :الثاين القسم
 .الٌنجاسة ىعل فهصل 

 .الدم :ومنو
 .سائلة نف  ل  يكن مل كإف حيواف كل من ٧  ك و

                                  
َم ك و أبو عبد ( الكايف:  و الكتاب أليب عبدُ) بن  بن سليماف بن أٛد هللا الزبَ هللا الزب

َم  بن الزبَ بن ا١ن ر بن عاص  هللا عبد بن العواـ كما قاؿ ب  النوكم، الفقي  الشافع  ا١ع كؼ ابلزب
، كفيات ِٕٗ-ِٔٓ/ِهللا تعاىل. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات   ػ، ٛر َِّالبص م؛ كتويف: قبل 

، طبقات الشافعيُ ِٓٗ/ّ، طبقات الشافعية الكربل ٕٓ/ُٓ، سَ أعبلـ النببلء ُّّ/ِاألعياف 
ُ/َُِ . 
 . ِّٗ/ِ( نقل  ابن ال فعة عن . انظ : كفاية النبي  ِ)
( قاؿ ال بيبة أمنية قبلككف: توق  التنف  يف أثناء النـو  و السب  ال ئيس  لسيبلف اللعاب ك و (ّ

ط كزايدة يف إنتاج ال دد اللعابية عند التنف  من الف  كعدـ القدرة على بل  اللعاب ال م ف  
-https://www.dailymedicalinfo.com/viewتنتج  ال دد. انظ : 

article/%Dٖ٘Bّ٘Dٖٗ٘A%Dْٖٗ٘٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖٗ٘ٔ-
%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘Bٗ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Aٖ-

%Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘AB%Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Aُ-
%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖٖٗ٘٘Dٖٗ٘ٓ./ 

 .ِٓٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ْ)
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػػوؿ دـ ذلػػػك يف يسػػػتوم أنٌػػػ  :حي كالٌصػػػ  َ  كاٞػػػ اد السػػػمك كدـ كةػػػ
مها  .(ُ)كة

 إذا (ّ)]تبي [ ك٢ ا .(ِ)الدـ/ تشب  رطوبة ،عن  كا١نفصل للسمك دـ ،ال :كقيل 
 الكبػػػد مػػػن ا١تحلػػػ  كالػػػدـٌ  ،ق عػػػان  طػػػا  ة  ػػػ   ػػػ ا كعلػػػى ،الشػػػم  يف تي كػػػ 
مها حاؿكال ٌ   .(ْ)كة

 .ٓ()الصديديف و  القيح :ومنو
 مػػػػن ا٠ػػػػارج كا١ػػػػاء ،كاٞػػػػدرم كالنف ػػػػات القػػػػ كح مػػػػاء معنػػػػا  يف أك فسػػػػدا دمػػػػاف كمهػػػػا
 :قوالف في  :أحدمها :ف  يقاف تت َ مل كإف ،ت َ إف اٞ احات
 ال افع  عند األظه  ك و ٧  أن  :أحدمها(ٔ). 
 ب هارت  الق   كالباق  طا   أن  :النوكم عند كأشه مها(ٕ). 

 .والروث البرل :ومنو
َ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػوؿ بػػُ ذلػػك يف فػػ ؽ ال أنػػ  كاألصػػ ٌ  .حيػػواف كػػل مػػن ٧سػػاف كمهػػا  كةػػ

                                  
 . ْٕ/ِ، ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  ِّٖ/ِ، كفاية النبي  ٕٓٓ/ِ( انظ : اجملموع ُ)
 /ب.ٗ( ؿ ِ)
 .َْٔ/ُ( كيف األصل: ]تقتض [: انظ : النج  الو اج ّ)
 ( كا١    كاألص  يف اٞمي  أهنا ٧اسة. كتقدـ توثيق . (ْ
، ا١صباح ا١نَ ٖٔ/ُ، النظ  ا١ستع ب َٖ/ٕالدـ ا١ختل  ابلقي  يف اٞ ح. انظ : العُ (  و: (ٓ
 . ُّٓ/ِ، ٖفة احملتاج ّّْ/ُ
 .ِٗ/ِ( انظ : العزيز ٔ)
 . ُِٖ/ُل كضة ، آٖٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٕ)
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َ ا سائلة ل  نف  ال كما كاٞ اد السمك بُ كال اآلدميُ من  .(ُ)اٟيواانت من كة
 .جوفها يف ما ينزع مل ليا ا١ملحة األٝاؾ أكل جواز ذلك على بٌكان
 قلنػا إف :(ِ)هػاميتتيف  ا٠ػبلؼ علػى سائلة ل  نف  ال ما ركث يف ا٠بلؼ ا١تويل بٌك 

 .(ّ)السمك ك كث فوجهاف ،طا  ة قلنا كإف .٧  ف كثها ،٧سة   
 يعفػػى :حامػػد أبػػو الشػػي  قػػاؿ .كركثػػ  ابؿ أنػػ  فمعلػػـو ،مػػدة جػػ  يف ٝػػك جعػػل كلػػو

ًاز لتع ر عن   .(ْ)االح
 .(ٔ)كال كايين (ٓ)خزديةبن ا فاختار  ،طا  اف ماأهنٌ  قوؿ اللح  مهكوؿ من كفيهما

 .القيء :ومنو
َ  اآلدمػػ  مػػن ٧ػػ  ك ػػو َان  خػػ ج سػػواء اٟيػػواانت مػػن كةػػ  كال اجػػ  .مت ػػَ ةػػَ أك مت ػػ

 .(ٕ)ج بن لي  ا١عدة كصول  قبل ال عاـ من
ًار فم  إىل جوف  من البعَ خي ج ما ك و :اًٞ ٌة ألقى كمن  .٧  فهو (ٖ)لبلج

                                  
، ٖفة احملتاج ُِٔ/ُ، ال كضة ِّْ/ُ، اجملموع ّٔ-ّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ُ)
ُ/ِٗٓ-ِٗٔ . 
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُّٗانظ : انظ :  تتمة اإلابنة للمتويل ص( ِ)
 . َٓٓ/ِ، اجملموع ّٖ/ُ( ا١عتمد يف ا١    أبن  ٧ . انظ : العزيز ّ)
 . ِِّ/ِ، كفاية النبي  َُٗ/ِ( نقل  ال كايين كابن ال فعة عن . انظ : ْ  ا١    ْ)
َم عن . قاؿ: كيف قوؿ اختار  ابن ا١ن ر كابن خزدية: أف ركث ما يؤكل، ٟم  (ٓ ( نقل  االنوكم كالدم

، ْٗٓ/ِبعَ. اجملموع ملسو هيلع هللا ىلص أم  الع نيُ بش ب أبواؿ اإلبل، كطاؼ على  كبول  طا  اف؛ ألف الني
 . َُْ/ُكانظ : النج  الو اج 

: لعٌل الصواب: أف ال كايين قاؿ بنجاسة ركث كبوؿ مهكوؿ اللح  حيث قاؿ أبف اٟديث ٔ) ( قل ي
 . ُُٗ-َُٗ/ِالنبوم ال م استدلوا ب  منسوخة كما نسخة ا١ماثلة يف القصاص. انظ : ْ  ا١    

، النج  الو اج ِّٗ/ٖ، كفاية النبي  ُِٖ/ُ، ُِٓ/ُ كضة ، الُٓٓ/ِ( ك و ا١   . اجملموع ٕ)
ُ/َْٖ . 
 . َْْ/ْ، لساف الع ب ُِٔٔ/ّ، الصحاح اتج الل ة ُِِ/ُ( انظ : هت ي  الل ة (ٖ
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 .(ِ)فيها كما ٧سة ك   كالصف ة (ُ)ا١  ة من  كينف د
 .(ْ)٧  ا١عدة من كالصاعد .طا   ال أس من من  ازؿفالنٌ  ،(ّ)البل   كأما

 :كجهاف فيها كالصدر اٟل  أقصى من كا١نق  
 من خي ج ال  و :كقاؿ .(ٔ)ب هارت  القوؿ بعضه  كأطل  .(ٓ)طا   أن  :أصٌحهما 

 .٧سة ك   بل   ال رطوبة ا١عدة من خي ج كال م ا١عدة
 :صحيحان  ب نها من كخ ج حبان  هبيمة أكل  كلو
 ي هػ  :الظػا   .متػنج  طػا   فهو نب  زرع لو ْيث ابقية صبلبت  كان  ف ف 

 .ابل سل
 طػب  لػو ما ٔنزلة ك و ،نظ  كفي  :ال افع  قاؿ .(ٕ)٧  فهو ك لك يكن مل كإف 

 .(ٖ)٧  ٔاء

                                  
خل  من أخبلط البدف كاٞم  م ار ابلكس ، كا١ ارة ابلفت :  نة الزقة ابلكبد ٢ا ف  إىل (   : (ُ

الكبد ك٣ ل في  حيدث ا٠ل  ال ليظ ا١واف  ٢ا كا١ ارة الصف اء، كيتصل   ا اجمل ل بنف  الكبد 
ئد ، معج  ال إِٖ، الكليات صٖٔٓ/ِكالع كؽ الي فيها يتكوف الدـ انظ : ا١صباح ا١نَ 

 . ُِٕٓص
 . َْٖ/ُ، النج  الو اج ِْٗ/ٖ، كفاية النبي  ِٓٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ِ)
، احملي  يف الل ة ُُِٕ/ِ، ٚه  الل ة ْٖٔ/ْخل  من أخبلط اٞسد. انظ :  العُ  (  و:(ّ
ٓ/ُٕٓ . 
 . َْٗ/ُ، النج  الو اج ِّٗ/ٖ، كفاية النبي  ُٓٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ْ)
، م ٍ احملتاج َْٗ/ُ، النج  الو اج ُٓٓ/ِ، اجملموع ِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ٓ)
 . َِْ/ُ، هناية احملتاج ِِّ/ُ
 .ّٕٓ/ِ( منه  النوكم. انظ : اجملموع (ٔ
 . ِٔٗ/ُ، ٖفة احملتاج َْٗ/ُ، النج  الو اج ّٕٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٕ)
 . ّٔ/ُ( انظ : العزيز ٖ)
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 .ادلذي :ومنو
 مػػاء ك ػػو :كالػػودم .(ُ)بشػػهوة ال النكػػاح شػػهود عنػػد خيػػ ج لػػزج دقيػػ  أبػػي  مػػاء ك ػػو

 .(ّ)٧ساف كمها مستمسكة ال بيعة كان  إذا .(ِ)البوؿ عقي  خي ج لزج

 .النجس احليراننب ل :ومنو
 ةػػَ ال ػػا   اٟيػػوافنب لػػ ككػػ لك ،أحػػدمها (ْ)كفػػ كع/ كف كعهمػػا كا٠نزيػػ  الكلػػ  ك ػػو
 .بيع  كال ش ب  جيوز كال .طا    و كقيل .(ٓ)الصحي  على ٧  ،ا١هكوؿ

نب لػ أف :(ٕ)األمنػاط  القاسػ  أيب كعػن .(ٔ)ف ػا   ا١ػهكوؿ كاٟيػواف اآلدميػاتنب لػ كأما
َ  ٧  اآلدمٌية  .(ٖ)في  كخ ه ،للض كرة ب  الصي ي ٌّب  كإمنا ،الفضبلت من ك 

 .(ٗ)فنج  ال جلنب ل كأما
 يػنج  ال اآلدمػ  كأفٌ  ،طا   هابنل أف اب١    كقلنا ،نبل ثديها كيف ام أة مات  كلو

                                  
 . َِْٗ/ٔ، الصحاح ْٗ، الزا   يف ة ي  ألفاظ الشافع : َِْ/ٖ( انظ : العُ ُ)
 . ُِِٓ/ٔ، الصحاح ْٗ، الزا   يف ة ي  ألفاظ الشافع : ٗٗ/ٖ( انظ : العُ ِ)
 . ِّْ/ُ، هناية احملتاج ِٕٗ/ُ، ٖفة احملتاج ِّّ/ِ، كفاية النبي  ْٔٓ/ِ( انظ : اجملموع ّ)
 /أ.َُ( ؿ ْ)
، ٗٔٓ/ِ، اجملموع ّٗ/ُ، العزيز ُٕٓ/ُ، الوسي  ِٕٔ/ِ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ٓ)

 . ِْْ/ُ، هناية احملتاج ُِٕ/ُال كضة 
 . ٗٔٓ/ِ، اجملموع ّٗ/ُ، العزيز ُٕٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٔ)
بن بشار األحوؿ األمناط  الفقي  الشافع ؛ كاف من كبار  دبن سعي أبو القاس  عثماف(  و: ٕ)

بن سليماف ا١ ادم، كدرس أاب العباس ابن س يج، كتويف:  الفقهاء الشافعية، كمن شيوخ : ا١زين كال بي 
 ػ. كاألمناط : ك   البس  الي تف ش كةَ ذلك من آلة الف ش من األن اع كالوسائد. انظ :  ِٖٖ

 . ّّ/ُ، طبقات الشافعية َّْ/ُّ، سَ أعبلـ النببلء ُِْ/ّكفيات األعياف 
 . ٗٔٓ/ِ، اجملموع ّّّ/ٓ( حك  ا١اكردم عن . انظ :  اٟاكم ٖ)
، عجالة احملتاج إيل توجي  ْٖ/ِ، ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  ِّٓ/ِ( انظ : كفاية النبي  ٗ)

 .ُِٓ/ُا١نهاج 
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 .(ّ)٧ػػ   ػػو :الصػػباغبػػن ا كقػػاؿ .(ِ)كبيعػػ  شػػ ب  جيػػوز طػػا   ك ػػو :الػػ كايين قػػاؿ .(ُ)اب١ػػوت
 .٧ نب فالل ،اب١وت ينج  قلنا كإف

 .(ْ)ينج  ،نبل ض ع  كيف اآلدمٌية ةَ حيواف مات كلو
 أك السػػػػخلة جػػػػوؼ يف يسػػػػتحيلنب لػػػػ :ك ػػػػ  ،(ٓ)الػػػػوجهُ أصػػػػ ٌ  يف طػػػػا  ة نفحػػػةألكا
 مػػػػػن أ ػػػػػ  أدرم كال :اإلمػػػػػاـ قػػػػػاؿ .بػػػػػ  ق ػػػػػ  مػػػػػن كمػػػػػنه  .(ٔ)ا١عػػػػػز مػػػػػن ٨و ػػػػػا أك ا٠ػػػػػ كؼ

 .(ٖ)أكلها جيوز أن  :ا١اكردم كعن .(ٕ)ال؟ أـ ا١ عومات
 :ش طاف كل هارهتا

 م كاة تكوف أف :أحدمها. 
 أكػل فػ ف .نباللػ إال ي عػ  مل منػ  أخػ ت الػ م اٟيػواف يكوف أف :كاثنيهما  َ  ةػ

 القػوؿ فيهػا كجيػ ء .(ٗ)ك شػان  بػل إنفحػة  ػ   تسػمى كال .كاحػدان  قػوالن  ٧سة فه 

                                  
 . ٗٔٓ/ِ، اجملموع َّ/ُيز ، العز َِّ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ُ)
 . ٗٔٓ/ِ، اجملموع ّٓ/ٓ( انظ : ْ  ا١    ِ)
 .ُٔٓ/ُُ( نقل العم اين عن . انظ : البياف ّ)
 . ِْْ/ُ، هناية احملتاج َٕٓ/ِ، ِْْ/ُ، اجملموع ُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ْ)
 . َٕٓ/ِ، اجملموع ّٗ/ُ، العزيز ُٖٓ/ُ، الوسي  ُّٗ/ِ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ٓ
 . ُّْ/ُ، الصحاح ُِْ/ّ، احملي  يف الل ة ّٕ/ٓهت ي  الل ة  ( انظ :ٔ)
 . ِٗ/ٓ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 . ُٖٓ/ِ( انظ : اٟاكم ٖ)
( ال تكوف اإلنفحة إال لكل ذم ك ش ك و ش ء يستخ ج من ب ن  أصف  يعص  يف صوفة مبتلة يف ٗ)

اللنب في لظ كاٞنب، كال يسمى إنفحة إال ك و رضي ، ف ذا رعى قيل استك ش أم صارت إنفحت   
، ا١صباح ا١نَ ِٕٓ/ُ، النظ  ا١ستع ب ٔٓٓ/ُ، ٚه  الل ة ِْٗ/ّك شا. انظ : العُ 

ِ/ُٔٔ . 
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 .ا١هكوؿ اٟيوف ركث يف (ُ)ا١تقدـ

 .ادلٍت :ومنو
 أحػػػدمها مػػػن أك منهمػػػا دكا١تولَّػػػ كا٠نزيػػػ  الكلػػػ  ك ػػػو الػػػنج  اٟيػػػواف مػػػن ٧ػػػ  ك ػػو
 .(ِ)طا   كحيواف

 :أكج  ثبلثة اآلدم  ةَ ال ا   اٟيواف مٍ كيف
 ال افع  عند األظه  ك و ٧  أن  :أحد ا(ّ). 
 كاألكث ين احملققُ عند األص ٌ  ك و :النواكم كقاؿ ،طا   أن  كاثنيهما(ْ). 
 كمٍ طا   ا١هكوؿ مٍ أف :كاثلثها  َ  .٧  ة
 :(ٓ)ال جل مٍ كأٌما
 طا   أن  :اٞمهور ب  ق   ال م فا١نصوص(ٔ). 
  ابلف ؾ في  يكتفى ٧  أن  :اثلث قوؿ كفي. 
ٌٍ  كأما  يف لكػن ،(ٕ)ا١ػ    علػى طػا  ان  فيكػوف ،األصػل يف ال جػل كمػٍ فهػو ا١ػ أة مػ

 أبػي  مػاء ك ػو :الفػ ج رطوبػة اف علػى يػافبنم كجهػاف ف جهػا مػن خػ ج إذا ،جاست بن اٟك 
ًدد  :قوالف كفيها ٧سة؟ أك طا  ة (ٖ)ال ح  قع  من خي ج كالع ؽ ا١ م بُ م

                                  
 .َُْانظ : ص  ((ُ
 . ِْْ/ُ، هناية احملتاج ِٖٗ/ُ، ٖفة احملتاج ّٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ِ)
 . ُْ/ُ( انظ : العزيز ّ)
، هناية احملتاج ِٖٗ/ُ، ٖفة احملتاج ِّٔ/ِ، كفاية النبي  ٓٓٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ْ)
ُ/ِْْ . 
 .ُٕ/ُكحيتاج إىل ال سل. انظ : ال كضة ( كالقوؿ الثاين: ٧است  (ٓ
 . ِّٔ/ِ، كفاية النبي  ُْ/ُ، العزيز ُٗٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي ٔ)
 . ّٓٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُ، العزيز َُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٕ)
 . ِِّ( انظ : معج  ل ة الفقهاء ص (ٖ
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 كعلػػػى ،طػػػا   ا٠ػػػارج ا١ػػػٍ  ػػػ ا فعلػػػى .(ُ)طػػػا  ة أهنػػػا :اٞمهػػػور عنػػػد أصػػػٌحهما 
 .النجاسة ٔبلقاة ٧سان  يكوف مقابل 

ٌٍ  منهػػا خػػ ج إذا مػػا ،الػػوجهُ  ػػ ين علػػى كخػػ ج  ،فػػ غ مث جامعهػػا إذا كمػػا ال جػػل مػػ
 .(ِ)ب هارت  الصباغبن ا كق   .البي  كطهارة ال ك  ةسل قبل ا١ٍ من  كخ ج

 ال افعػػػ  لكػػػن .(ْ)البػػػي  ككػػػ لك .إٚاعػػػان  خػػػ ج إذا ةسػػػل  جيػػػ  ال (ّ)الولػػػد/ :كقػػػاؿ
 ٍَ  ،(ٔ)[ ...] بعػػػد ٧سػػػان  الولػػػد انفصػػػل كلػػػو ،(ٓ)٧ػػػ  الولػػػد مػػػ  ا٠ػػػارج البلػػػل أفٌ  ذكػػػ كا  كةػػػ

ًٌٍ  خيػػػ ج أف كينب ػػػ   يف ا٠ػػػبلؼ فػػػ ف ،ا٠ػػػبلؼ  ػػػ ا علػػػى كلهػػػا ال ػػػا  ة اٟيػػػواانت إانث مػػػ
 شػك فبل ،رطوبة الف ج ابطن من أخ ج إذا أٌما :اإلماـ قاؿ .كلها هايعم   الف ج رطوبة ٧اسة
 .(ٕ)انتهى ٧استها يف

 حيكػػػػػػ  ال النجسػػػػػػة ا١سػػػػػػتق رة الفضػػػػػػبلت أبف ،األصػػػػػػحاب مػػػػػػن ٚاعػػػػػػة صػػػػػػ ح كقػػػػػػد
 ال ػػا   حكػػ  بقػػاء مػػ  ال ػػا   مػػن شػػ ء هبػػا صػػليتٌ  أف إال ،البػػاطن يف دامػػ  مػػا جاسػػتهابن

 دبػ   يف أدخلػ  أك الفػ  خػارج ابقيػ  كبق  ،ةا١عدٌ  إىل فوصل خي و  بع  ابتل  لو كما .علي 
 حكػ  البػاطن؟ يف الػي النجاسة تثب  فهل ،خارجها الباق  كبق  ،أصبع  أك عودا أدخل أك
 :كجهاف في 

 اٟالة     يف طواف  كال صبلت  تص ٌ  فبل ،نع  :أصٌحهما(ٖ). 
 .(ُ)ا٠بلؼ من خ كجان  ا١ٍ ةسل كيستح 

                                  
 . ِْٓ/ِكفاية النبي  ،  َٕٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ُ)
 . َِٔبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم ( انظ : الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيزِ)
 /ب. َُ( ؿ ّ)
 . ٔٓٓ/ِ، ِْْ/ُ( نقل  النوكم عن فتاكل ابن الصباغ. انظ : اجملموع ْ)
 . ُٖٕ/ُ( انظ : العزيز ٓ)
 ( بياض يف ا١خ وط. (ٔ
 . َُّ/ِ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 . ِٓٗ/ُ، ٖفة احملتاج ِٕٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ٖ)
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 .البيض :ومنو
 :كاألصػ ٌ  ، منيٌػ يف الوجهػاف كال ػ اب مساحكالتٌ  ،ا١هكوؿ ةَ اٟيواف من ٧است  كيف
 .(ِ)ال هارة

 البيضػػة فسػدت كلػػو .ف ػا   كالعصػفور كاٟمػػاـ جاجكالػدٌ  ا١ػهكوؿ اٟيػػواف بػي ي  اكأٌمػ
 .(ّ)أنن إذا كاللح  طا  ة فه  ابلبياض صف هتا كاختل  
 .(ٓ()ْ)خنز إذا اللح  كيف
  ٧  أن  :كج. 
  البيضة يف ٣يئها كيظه  ب هارت  قلنا كإف .أكل  جيوز ال أن  :آخ  ككج. 
 :كجهاف ٧استها فف  ،دمان  كصارت استحال  إفك 
 ٧سة أهنا :أصٌحهما(ٔ). 
 .(ٕ)عبي  دـ ك   علقة صار إذا ا١ٍ ٧اسة يف الوجهُ على بعضه  امهابنك 

 الٌنصٌ  إىل كتينس  (ٖ)طا  ة العلقة أف :األص ٌ  لكن(ُ). 

                                                                                                                                                                    

:ك و القوؿ الثاين يف ا١سهلة حيث أف مٍ االدم  ٧  كال ي ه  احملل ال م أصاب  إال ُ) ( قل ي
 . ّٓٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُابل سل. انظ : العزيز 

، ِْ/ُ، العزيز َّٗ/ِ( قاؿ اإلماـ: ال جيوز أكل  كلكن طا   العُ. انظ : هناية ا١ ل  ِ)
 . ِْْ/ُ، هناية احملتاج َٖ/ُ، م ٍ احملتاج ِّ، عمدة السالك: ٓٓٓ/ِاجملموع 

 . ٔٓٓ/ِ، اجملموع ّْٗ/ّ، ُْ/ُ، العزيز، ُُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ّ)
. انظ : العُ ٔ (  و:ْ) ، ا١صباح ا١نَ ٕٕٖ/ّ، الصحاح اتج الل ة َِٗ/ْعٍ أنن أك ت ٌَ
ُ/ُّٖ . 
( كا١    أن  طا  . قاؿ النوكم:  كك ا اللح  إذا خنز كأنن ف ا   على ا١   . انظ : اجملموع (ٓ
ِ/ٓٔٔ . 
 .ٔٓٓ/ِ، اجملموع ُُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٔ)
 .ِٕٔ/َُ، لساف الع ب ُِٔ/ُهت ي  الل ة  ( انظ :ٕ)
 . ٗٓٓ/ِ، اجملموع َْ/ُ، العزيز ُّٗ/ِ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ٖ)



 

 

 662 

 يف الـمياه النجسة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل
 

 .(ّ)ٟ  ق عة ك   :(ِ) ةا١ضٍ  يف   ي كةيػٍ  القاض  أج امها فيما كالوجهاف
 ب هارهتا ق عوا :فاألكث كف(ْ). 

 .(ٓ)كالعلقة البيضة ابطن صار إذا فيما ا٠بلؼ كجي م
َ  أك ب كثها ٧  موض  يف البيضة الدجاجة ألق ٍ  كلو  أكػل كجيػوز .(ٔ)٧سػة فهػ  ة
 .(ٕ)ق عان  البي 

 علػى أكلػ  جيػوز ال ف نػ  ،ا١ػٍ ٓػبلؼ ب هارتػ  القػوؿ علػى ا١ػهكوؿ ةػَ من كاف كإف
 .(ٖ)الستق ار  الصحي  على ب هارت  القوؿ

 :فروع

َ ػػػػا دجاجػػػػة ماتػػػػ  إذا :األول  ثبلثػػػػة ففيػػػػ  .بػػػػي  ب نهػػػػا كيف ،البػػػػي  طػػػػا    ػػػػو ٦ػػػػا كة
 :(ٗ)أكج 
 تتصػػػػل  مل كإف طػػػػا  ة فهػػػػ  قشػػػػ هتا تصػػػػلب  إف البيضػػػػة أف ،األصػػػػ  ك ػػػػو :اثلثهػػػػا 

                                                                                                                                                                    

، اٟاكم ِٕ/ُ( حكا  ال بي  عن الشافع  عن ا١عٌ ا١وج  ل هارة ا١ٍ موجود فيها. انظ : األـ ُ)
ِ/ٖٕٓ. 
 . ٗٓٓ/ِلعدة كالبياف فيها كجهُ. انظ : اجملموع ( نقل  النوكم عن القاض  حسُ كصاح  اِ)
 .ُِّٔ/ْ، الصحاح ٕٓ/ٖ، هت ي  الل ة ِٔٔ، البارع يف الل ة: َّٕ/ْ( انظ : العُ ّ)
 . ٗٓٓ/ِ، اجملموع َْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ْ)
 . ْٕٓ/ِع ( قاؿ النوكم: كأما العلقة كا١ض ة فف عهما على األص  ك و طهارهتما. انظ : اجملمو (ٓ
 ( أم: متنجٌسة.ٔ)
 .ْٕٓ/ِ( قاؿ النوكم: ألهنا ليس  ٧سة العُ كإمنا تنجس  ابجملاكرة. انظ : اجملموع ٕ)
 . ٔٓٓ/ِ، اجملموع َّٗ/ِ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ٖ)
( الوج  األكؿ: أف البيضة طا  ة ق عا. الوج  الثاين: أف البيضة ٧سة ق عا. انظ : اجملموع (ٗ
ِ/َٕٓ. 
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 .(ِ)(ُ).فنجسة
َ ػػا أك أخػػ ل دجاجػػة ٖػػ  البيضػػة  ػػ   كضػػع  كلػػو  الفػػ خ كػػاف ،ف خػػان  فصػػارت ،ة

 .(ّ)ق عان  طا  ان 
 مل ال م كاٞنُ ،ال أـ تصلب  سواء ،ق عان  طا  ان  بيضها كاف ،الدجاجة ذْ  كلو

 .(ْ)ال كح في  تنف 
 .(ٓ)بيع  جيوز طا   القز دكد :الثاين

 .(ٕ)سائلة ل  نف  ال ما ركث يف ـا١تقدٌ  ا٠بلؼ، (ٔ)ركث  كيف
 ره زٍ بً  كأما

 .بيضة ألن  ٟم  يؤكل ال ما بي  يف (ٗ)ا١تقدماف الوجهاف ففي  ،(ٖ)
  ٌ ا١ػوت بعػد طا   القز دكد قلنا إف :كا١تويل الفوراين كقاؿ .(َُ)طهارت  :كاألص، 

                                  
، كفاية النبي  َٕٓ/ِ، اجملموع ُِٔ/ُ، الوسي  ُُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ُ)
ِ/ِّٔ. 
 /أ.ُُ( ؿ ِ)
 . ُّْ/ُ، النج  الو اج ِْْ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ّ)
  الو اج ، النجِْٓ/ُ، اجملموع ِٗ/ُ، ا١ه ب ِٔٗ-ِٓٗ/ُٓ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ْ)
ُ/ُّْ . 
 .ُّْ/ُ، النج  الو اج ُِٖ/ُ، ال كضة ٓٓٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ٓ)
ٔ)  َ ( قاؿ النوكم: أف م  بنا أف ٚي  االركاث كالدرؽ كالبوؿ ٧سة من كل اٟيواف سواء ا١هكوؿ كة

كثها كبو٢ا ٧ساف على ا١   . كال َ كك ا ركث السمك كاٞ اد كما لي  ل  نف  سائلة كال ابب ف  
 . َٓٓ/ِظ : اجملموع نا

قاؿ ابن ال فعة: فبل يؤث  القوؿ ب هارة ميتت  يف طهارة ركث ؛ ف ف اآلدم  ال ، َُٓانظ : ص ( (ٕ
 . ِِّ/ِينج  اب١وت، كفضبلت  ٧سة. انظ : كفاية النبي  

 .ٕٕمهمات التع ي  ص ، التوقي  على ْٕ/ُ(  و: بي  الدكد. انظ : ا١صباح ا١نَ (ٖ
ٗ)) 
 . ُّْ/ُالنج  الو اج  ُِٖ/ُ، ال كضة ٓٓٓ/ِ، اجملموع ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز َُ)
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 .(ُ)مناء ل  ألف كالبي  كالبزر ،٧  إن  قلنا كإف .طا   فبزر 
 :ط يقاف (ِ)انفجت  كيف .طا   ا١سك :الثالث
 ق عان  ف ا  ة ،حياهتا يف ةالظبيٌ  من انفصل  إف أهنا :أصٌحهما(ّ). 
 :فوجهاف ،موهتا بعد انفصل  كإف
 ٧سة أهٌنا :أصٌحهما(ْ). 

 :الظبية من ها٤لٌ  يف كاختلفوا
 تلقيها حى فتحتك كالسلعة جانبها من ٗ ج إهنا :فقيل. 
 كالبيضة الظبية فتلقيها ،كاألنفحة جوفها يف يكوف :كقيل(ٓ). 

 .(ٕ)مي  فهو ح  من أبُ ما كل قولنا من مستثنيان  (ٔ)كالفهرة ا١سك األكؿٌ  فعلى
 .(ُ)طا   الزابد :الرابع

                                  
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُٖٕ/أ، تتمة اإلابنة للمتويل صْ( انظ : اإلابنة ؿ ُ)
، اتج ُٔٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُْكعاءي ا١سك يف ًجس  الظَّي. انظ : النظ  ا١ستع ب ص(   : (ِ

 . ِْٔ/ٔالع كس 
 . ِِٓ/ِ، كفاية النبي  ُِٖ/ُ، ال كضىة ٔٓٓ/ِ، اجملموع ِْ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ّ)
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
 . ْٕ/ُ، ال  ر البهية ُْٓ/ُ، النج  الو اج ُْْ/ّ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ٓ)
كعاؤ  أك انفجت  أك ج اب ا١سك ال م حيوي  قبل انفصال  من الظبية. انظ : العُ  (   :(ٔ
 . ِْٖ/ّ، ا١صباح ا١نَ ِْٖ، البارع يف الل ة صِِٖ/ٖ
وف أسنمة اإلبل كيق عوف أليات ال ن  ، عن أيب كاقد الليث  قاؿ: قدـ الني ملسو هيلع هللا ىلص ا١دينة ك   جيب( ٕ)

( ب ق : َٕ/  ّفقاؿ: ما ق   من البهيمة ك   حية فه  ميتة . أخ ج   أبو داكد يف "سنن " )
ًم م يف "جامع " )ِٖٖٓ) ( ُْٓ/  ّ( ) كتاب الصيد ، ابب يف إذا ق   من الصيد ق عة ( كال

 َُْٖ( ب ق : )ُْٔ/  ّو مي  ( ، )( ) أبواب األطعمة ، ابب ما ق   من اٟ  فهَُْٖب ق : )
( ب ق : َّٕ/  ْ)ـ(( ) أبواب األطعمة ، ابب ما ق   من اٟ  فهو مي  ( كابن ماج  يف "سنن " )

( ) أبواب الصيد ، ابب ما ق   من البهيمة ك   حية ( كصحح  األلباين يف صحي  ُِّٔ)
 .ِٖٖٓ/ِكضعي  سنن أيب داكد 
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 .(ِ)البح  يف سنورنب ل  و :كال كايين ا١اكردم كقاؿ
 .كجهاف   ا فف  ،ٟم  يؤكل ال مانب ل جاسةبن قلنا ف ف
 طا   البح  حيواف ٚي  أف الصحي  ألف  بيعً  حةكصٌ  طهارت  وابكالصٌ  :النوكم قاؿ

َين ثقػػات ٚاعػػة ٝعػػ  كقػػد ،البحػػ  سػػنور مػػن أنػػ  تسػػلي  بعػػد  ػػ ا ، بنػػكل ٟمػػ  حيػػل  خبػػ
 ي لػ  إن  :قالوا  لكنهٌ  .خبلؼ ببل طا    و   ا فعلى .بٌ م سنور ع ؽ إن  يقولوف ،(ّ)ب 
 األصػػ  ألف شػػع   مػػن شػػ ء فيػػ  عمػػا جيػػ د أف فينب ػػ  ،شػػع   مػػن يتسػػاق  ٔػػا اختبلطػػ  فيػػ 

 .(ْ)يؤكل ال الرب سنور أف كاألص  ،اآلدـ ةَ حيات  يف انفصل إذا يؤكل ال ما شع  ٧اسة
 طػػػا  ة الػػػنج  اب١ػػػاء كا١سػػػتقية (ٓ)السػػػ جُ يف النابتػػػة كالبقػػػوؿ كالػػػزركع األشػػػجار :اخلـــامس
 كػالتم  مػاركالثٌ  كاٞنػاف كاألكراؽ ابل سػل هػ  ٍ يى   متػنجًٌ  ،النجاسة منها القى ما لكن العُ

 مل إف ،ةسػػػل إىل حيتػػػاج كال .خػػػبلؼ بػػػبل طػػػا   كالباذ٧ػػػاف كا٠يػػػار كالقثػػػاء كالتفػػػاح كالعنػػػ 
 ٧ػػػ  النجاسػػػة يف النابػػػ  البقػػػل أف :الصػػػيدالين عػػػن العمػػػ اين كحكػػػى .(ٔ)النجاسػػػة يبلقػػػ 
 .(ٕ)٧  أن  ا١يتة دكد يف كقول  ك و العُ

                                                                                                                                                                    

 . ُِْ/ُ، هناية احملتاج ِٗٗ/ُ، ٖفة احملتاج ْٕٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ُ
 . ّٓ/ٓ، ْ  ا١    ْٕٗ/ٓ( انظ : اٟاكم ِ)
( لعل   ا  و الصواب، حيث أن  مادة ع  ة تتخ  من سنور الربم. انظ : (ّ

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar
AFٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘ar/%D/ ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dِٖٗ٘٘Dٖ٘Bٕ_%Dٖ٘Aٕ٘Dٗ
ْٖ٘٘Dٖ٘Bِ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘AF. 

 . ْٕٓ-ّٕٓ/ِ( انظ : اجملموع ْ)
فع ب  إىل اٞي  كالقاؼ فيقاؿ: س قُ. انظ :   الزبل كلمة أعجمية كأصلها س كُ ابلكاؼ ( ك و:ٓ)

 . ِِٕ/ُ، ا١صباح ا١نَ ََّ/ُُ، لساف الع ب ُُٕٓ/ْالصحاح 
، ُِٖ/ُ، ال كضة ّٕٓ/ِ، اجملموع َٗ/ُ، العزيز ُِٔ/ُٓ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ٔ)

 . َٓ/ِا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  
 . ّْ/ُ( انظ : البياف ٕ)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
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 .(ِ)/(ُ)الصحي  على ٧  النج  كالزي   جُكالسٌ  النجاسة دخاف :السادس
 :كجهاف عن  العفو كيف
 القاض  أطلقهما(ّ). 
 ا١ػػاكردم كقيٌػػدمها  َ  عػػن يعفػػى أنػػ  :(ٓ)البيػػاف كيف .(ْ)ابلعفػػو قليلػػ  يف كجػػـز ،بكثػػ

َ  دكف قليل   .(ٔ)كث
 :البيوت يف فجعل ،يعفى ال قلنا ف ف
 طه  ايبسة ٓ قة مسح  ف ف. 
 اب١اء إال ي ه  مل رطبة ٓ قة مسح  كإف(ٕ). 
 .(ٗ)٧  ال ةي  أسفل فظا   ،(ٖ)ورالتنٌ  يف علي  ا٠بز ألص  كلو
 كػػػاف كإف ،٧سػػػ  رطبػػػان  كػػػاف فػػػ ف ،ثػػػوابن  النجاسػػػة دخػػػاف أصػػػاب كلػػػو :القاضػػػ  قػػػاؿ

 ثػػوابن  أصػػاب فػػ ف .دخػػاف منػػ  كخػػ ج ،الػػدكاب ف اثػػ  االصػػ بل دخػػل كلػػو .فوجهػػاف ،ايبسػػان 
 .ثوبػػ  إىل كصػػل ،دخػػاف لبولػػ  كخػػ ج ابؿ لػػو ككػػ ا .فوجهػػاف ،ايبسػػان  كػػاف كإف ،٧ٌسػػ  رطبػػان 

                                  
، النج  الو اج ُِٖ/ُ، ال كضىةٕٗٓ/ِ، اجملموع ُُٔ/ُٓ . انظ : اٟاكم ( ك و ا١  ُ)
ُ/ِّْ.  
 /ب. ُُ( ؿ ِ)
 . ْٔٗ/ِ( انظ : التعليقة ّ)
 . َُٕ/ُ( انظ : اٟاكم ْ)
 ( البياف:  و الكتاب للعم اين يف الفق  الشافع . (ٓ
 . ِْٗ/ُ( انظ : البياف ٔ)
 . ٕٗٓ/ِ، اجملموع َُٕ/ُ( انظ : اٟاكم ٕ)
ال م خيبز في  كافق  في  ل ة الع ب ل ة العج  كقاؿ أبو حامت لي  ( يعٍ: قبل مسح . كالتنور: ٖ)

 .ٕٕ/ُانظ : ا١صباح ا١نَ ص  بع يب صحي  كاٞم  التنانَ.
 . َٖٓ/ِ، اجملموع ُِٓ/ْ، ْ  ا١    ّٗٓ/ُٓ( انظ : اٟاكم ٗ)
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 ،تنجسػ  رطبػة ثيابػ  كانػ  فػ ف ،ري  من  خ ج إذا اإلنساف إف :قاؿ (ُ)اٟليم  أفٌ  كأصل 
 .(ِ)فبل ايبسة كان  كإف

 ال جافػاف كمهػا طػا  ان  شػيئان  القى إذا النج  أف ك   قاعدة من مستثناة ا١سهلة ك   
 .(ّ)ينجس 

 جناسة فيو وقعت إذا الراكد ادلاء يف :الثاين الفصل

 .مسائل كفي 

 .كثَت أو قليل إما النجاسة فيو وقعت الذي الراكد ادلاء :األوىل
 .القل ُت دون ما وىر قليالً  يكرن أن :األول القسم

ًاز يتعػ ر كمل ،ال ػ ؼ يػدركها ٦ا كان  إذا النجاسة القا  ٔا يتنج  ك و  فيهػا االحػ
  .(ْ)ال أـ هبا ت َ سواء ب  يعرٌب  كمل

 ابلت ػػَ إال يػػنج  ال ا١ػػاء أف :كالػػ كايين (ُ)اإلحيػػاء  يف كال ػػزايل (ٓ)ا١نػػ ربػػن ا كاختػػار
                                  

بن حلي  الفقي  الشافع  ا١ع كؼ ابٟليم  اٞ جاين؛  بن دمحم بن اٟسن هللا اٟسُ أبو عبد(  و: ُ)
بن حبي  كأبو بك  األكدين كأبو بك   بن أٛد كل  يف ا١    كجو  حسنة. كمن شيوخ : أبو بك  دمحم

م، كأبو سعد بن أٛد البخار  القفاؿ. كمن تبلمي  : اٟافظ اٟاك  كاٟافظ أبو زك اي عبد ال حي 
، سَ أعبلـ النببلء ُّٖ/ِ ػ. انظ : كفيات األعياف  َّْ ػ. كتويف: ّّٖالكنج كذم، كمولد : 

 . ّّّ/ْ، طبقات الشافعية الكربل ُِّ/ُٕ
 . ُٖ/ُ، م ٍ احملتاج ُْٕ/ُ، النج  الو اج ْٕٗ-ْٔٗ/ِ(   ا قوؿ القاض . انظ : التعليقة ِ)
 . ُُٕٕ/ُُ، موسوعة القواعد الفقهية ِّْص ( انظ : األشبا  كالنظائ  للسيوط ّ)
ال كضة  ُُِ/ُ، اجملموع ْٓ/ُ، العزيز ُٔٔ/ُ، الوسي  ّٔٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ْ)
ُ/ُِ . 
بن ا١ن ر النيسابورم الفقي ،  بن إب ا ي  اإلماـ، اٟافظ، العبلمة، شي  اإلسبلـ، أبو بك  دمحم(  و: ٓ)
 ػ. انظ : سَ أعبلـ النببلء  ُّٖ ػ، كتويف:  ُِْيل مكة،صاح  اإلٚاع كا١بسوط، كمولد : نز 

 . َّّ، طبقات اٟفاظ للسيوط  صَِٓ/ُ، الوايف ابلوفيات ُٕٗ/ِ، طبقات الشافعية َْٗ/ُْ
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َان   مػػػػن رآ ػػػػ  ٚاعػػػػة عػػػػن الػػػػ كايين كنقلػػػػ  ،(ْ)(ّ)مالػػػػك مػػػػ    ك ػػػػو .(ِ)قلػػػػيبلن  أك كػػػػاف كثػػػػ
 .(ٓ)كالع اؽ ٓ اساف األصحاب
 كا٠مػ  البػوؿ رشػاش مػن  ارالٌصػ كػالنق  تهػالقلٌ  ال ػ ؼ يػدركها ال الػي الٌنجاسة كأما

 علػػػػى الواقػػػػ  كالبعػػػػوض ابلػػػػ ابب تعلػػػػ  ككالػػػػ م ،موقعهػػػػا ٧ػػػػ  كقػػػػد العػػػػُ يػػػػدركها ال الػػػػي
َ  أك ماء يف كقع  إذا ال طبة النجاسة  :(ٔ)ط ؽ ففيها ة
 قوالف كالثوب ا١اء جيسهاتنٍ  يف أف :(ٕ)اٟسن أيب عن :أحد ا(ٖ). 
 ق عان  تنجسهما أهنا (ٗ)س يجبن ا عن :كالثاين(َُ). 
 تنجسهما ال أهنا :كالثالث. 
  ػو :كقػاؿ ،كا١اكردم دنيج بنال كصٌحح  ،ا١اء دكف الثياب تنج  أهنا :كال اب  

                                                                                                                                                                    

 (  و كتاب لئلماـ ال زايل ا١سم  إبحياء علـو الدين. (ُ
 . ُِٗ/ُ، إحياء علـو الدينِٕٓ/ُ  ا١    ، ّْٓ( ك و ا١   . انظ : اإلٚاع: ِ)
بن ةيماف، إماـ دار  بن اٟارث بن عم ك بن أّب عام  بن مالك بن أن  هللا مالك أبو عبد (  و:(ّ

 ػ. كتويف: ٓٗا٢ج ة، كأحد أئمة ا١ ا   ا١تبوعة، ك و من اتبعى التابعُ، صاح  ا١وطه، كمولد : 
 . ْٖ/ٖ، سَ أعبلـ النببلء ُّٓ/ْ، كفيات األعياف ٕٓ/ِ كالل ات. انظ : هت ي  األٝاء  ػُٕٗ

 .ّْ/ُ، التبص ة ُٓ، الكايف يف فق  أ ل ا١دينة: َُّ/ُ( انظ : منا ج التحصيل ْ)
 .ِٕٓ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٓ)
، ال كضة ُِٕ/ُموع ( قاؿ النوكم: كالصحي  ا١ختار من   ا كل  ال ينج  ا١اء كال الثوب. اجمل(ٔ
ُ/ُِّ. 
 (  و: اإلماـ ا١اكردم. ٕ)
 . ٓٔٓ/ُ( انظ : اٟاكم ٖ)
بن س يج، الفقي  الشافع ؛ ككاف يفضل على ٚي  أصحاب اإلماـ  بن عم  أبو العباس أٛد (  و:ٗ)

 ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  َّٔ ػ،  كتويف:  َِْالشافع ، حى على ا١زين، كمولد : 
 . ُِ/ّ، طبقات الشافعية الكربل َُِ/ُْ، سَ أعبلـ النببلء ٔٔ/ُكفيات األعياف  ُِٓ/ِ
 . ُِٔ/ُ، اجملموع ٓٔٓ/ُا١اكردم كالنوكم عن . انظ : اٟاكم ( نقل  َُ)
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 .(ُ)ا١تقدمُ ط ي 
  ال ربم القاض  كصٌحح  عكس  :كا٠ام(ِ()ّ). 
 يػػ ة أيببػػن ا قػػوؿ ك ػػو قػػوالف الثػػوب كيف ،كاحػػدان  قػػوالن  ا١ػػاء يػػنج  :كالسػػادس   

 .(ْ)كاإلماـ الصيدالين كصٌحح 
  عكس  :كالساب. 

ًاز يتعػػػػػ ر الػػػػػي الٌنجاسػػػػػة كأٌمػػػػػا  سػػػػػائلة لػػػػػ  نفػػػػػ  ال مػػػػػا (ٓ)/ميتػػػػػة ك ػػػػػ  منهػػػػػا االحػػػػػ
 .ا١اء تنج  ال اكأهنٌ ، ٧سة أهنا حي الصٌ  أفٌ  (ٔ)ـتقدٌ  فقد، كالبعوض كال ابب
ٌَ  فيػػػػ  فيعتػػػػرب، النجاسػػػػة بػػػػ  ي سػػػػل الػػػػ م ا١ػػػػاء اكأٌمػػػػ  كسػػػػيهيت. (ٕ)األصػػػػ ٌ  علػػػػى الت ػػػػ
 .تعاىل هللا شاء إف (ٖ)ال اب  الفصل آخ  علي  الكبلـ

                                  
 . ُِٕ/ُ. كنقل النوكم عن البندنيج . انظ : اجملموع ْٔٓ/ُ( انظ : اٟاكم ُ)
بن عم ، القاض  أبو ال ي  ال ربم، الفقي  الشافع ، صاح   بن طا   هللا بن عبد طا   (  و:ِ)

التعليقة الكربم يف الف كع ك و الش ح ١ختص  ا١زين، كمن شيوخ : أبو اٟسن ا١اس جس ، كأبو 
َازم، كابن بك اف،  اٟسن الدارق ٍ، كالقاضى أبو القاس  بن كج، كمن تبلمي  : أبو إسحاؽ الش

، ُْٗ/ُق. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية  ّّٖق، كتويف:  ّْٖبن اآلبنوس ، كمولد :  كأبو دمحم
 . ٖٔٔ/ُٕ، سَ أعبلـ النببلء ْٕٓ/ٗ، اتري  اإلسبلـ ُِٓ/ِكفيات األعياف 

 . ُِْ، ُِٓبن سامل العم م ص ( انظ : التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  عبيدّ)
. كنقل  النوكم عن ابن أيب   ي ة كالصيدالين. َِّ/ُ، هناية ا١ ل  ٓٔٓ/ُ( انظ : اٟاكم ْ)

 . ُِٕ/ُانظ : اجملموع 

 /أ. ُِ( ؿ ٓ)
 .َُٓص  انظ : ((ٔ
( فه   حك  ال سالة، ف ف كاف قلتُ، ف ا  ة ببل خبلؼ. كإف كاف دكهنما، فثبلثة أقواؿ: أظه  ا: ٕ)

ف كاف ٧سا بعد، فنجسة. كإال، ف ا  ة ةَ ك و اٞديد، أف حكمها حك  احملل بعد ال سل، إ
 . ّْ/ُ، ال كضة ُٕ/ُم ه ة. انظ : العزيز 

 .ُٖٔص   انظ : ((ٖ
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 فأكثر قل ان وىر كثَتاً  يكرن أن :الثاين القسم

ٌَ  فػػػػػ ف ٌَ  كػػػػػاف سػػػػػواء تػػػػػنج  ،رحيػػػػػ  أك لونػػػػػ  أك طعمػػػػػ  جاسػػػػػةابلنٌ  ت ػػػػػ  أك قلػػػػػيبلن  الت ػػػػػ
َان   .(ُ)٣اكرة أك ٥ال ة النجاسة كان  سواء ،كث

 .تنجس  ال أف :كج  اجملاكرة كيف
 .تنجس  ال أهنا :ضعي  كج  سائلة ٢ا نف  ال ما ميتة كيف
 :أكج  فثبلثة بع  دكف بعض  ت ٌَ  ف ف
 كػاف إذا :فقػاؿ الصػباغبن ا علي  كف ع ،ينج   كلٌ   أنٌ  ٚاعة ق   كب  :أحدمها 

َان  راكدان  ماء َتُ ةَ قلتاف ب  فمٌ ت ابلنجاسة مت   كػل أف ا١ػ    فقيػاس ،مت 
 .(ّ)النجاسة حك  زاؿ عن  انفصلتا ف ذا ،الواحد كا١اء ألن  ب  تنج  (ِ)ج ية

 قوؿ ك و كالثاين ،(ْ)ال افع  عند أقول ك و فق  ا١ت ٌَ  إال  ينجٌ  ال  أنٌ  :كالثاين 

                                  
 .ُٖٓ/ُ، كفاية النبي  َُُ/ُ، اجملموع ّٓٔ/ُ، اٟاكم ّٓ( انظ : اإلٚاع البن ا١ن ر: ُ)
( قػػػػػاؿ ابػػػػػن الصػػػػػباغ: اٞ يػػػػػة: مػػػػػا بػػػػػُ حػػػػػافي النهػػػػػ  ع ضػػػػػا عػػػػػن ديينػػػػػا كمشا٢ػػػػػا  ننظػػػػػ  فيهػػػػػا، فػػػػػ ف (ِ

ت ػػػػػػَت كانػػػػػػ  ٧سػػػػػػة كإف مل تت ػػػػػػَ، فػػػػػػ ف كانػػػػػػ  قلتػػػػػػُ فهػػػػػػ  طػػػػػػا  ة، كإف كانػػػػػػ  أقػػػػػػل مػػػػػػن قلتػػػػػػُ، 
بػػػػػػن  بػػػػػػن مػػػػػػداكم فقػػػػػػاؿ يف اٞديػػػػػػد: إهنػػػػػػا ٧سػػػػػػة. انظػػػػػػ : الشػػػػػػامل البػػػػػػن الصػػػػػػباغ ٖقيػػػػػػ  عبػػػػػػد العزيػػػػػػز

 .  ّْٓعل  آؿ جاب  ص
( قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن الصػػػػػػباغ: إذا كانػػػػػػ  اٞيفػػػػػػة كاقفػػػػػػة ال ٕػػػػػػ م مػػػػػػ  ا١ػػػػػػاء، كا١ػػػػػػاء جيػػػػػػ م عليهػػػػػػا، فا١ػػػػػػاء ّ)

الػػػػ م مل يصػػػػل إليهػػػػا طػػػػا  . كأمػػػػا الػػػػ م كصػػػػل إليهػػػػا، فػػػػ ف كػػػػل ج يػػػػة منػػػػ  ٢ػػػػا حكػػػػ  نفسػػػػها، فػػػػ ف 
ت ػػػػػػَت اٞ يػػػػػػة هبػػػػػػا كانػػػػػػ  ٧سػػػػػػة؟ كإف مل تت ػػػػػػَ، فػػػػػػ ف بل ػػػػػػ  كػػػػػػل ج يػػػػػػة قلتػػػػػػُ فالكػػػػػػل طػػػػػػا  ، كإف  

  اٞ يػػػػػة أقػػػػػل مػػػػػن قلتػػػػػُ ٧سػػػػػ  فيكػػػػػوف مػػػػػا مػػػػػٌ  عليهػػػػػا مػػػػػن اٞػػػػػ ايت ٧سػػػػػة. انظػػػػػ : الشػػػػػامل كانػػػػػ
 .ّْٔبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم البن الصباغ ٖقي  عبد العزيز

 .  ْٔ/ُ( انظ : العزيز ْ)
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َ  القفاؿ  .(ُ)كة
  كإال فػنج  القلتػُ دكف البػاق  كػاف فػ ف ،جامػدة كنجاسة ا١ت ٌَ  أف :كاألظه 

 .(ِ)ف ا  
 :يت ٌَ  مل كإفٍ 
 ينج  مل في  كاستهبلكها النجاسة ةلقلٌ  الت ٌَ  عدـ كاف ف ف. 
 عػن متمٌيزان  جاسةالنٌ  في  ال م كاف كإف  َ  النجاسػة فيػ  أحػدمها كػاف لػو كمػا ةػ

 مل الػػػ م كػػػالبوؿ صػػػفات  يف ا١ػػػاء ١وافقتػػػ  كػػػاف فػػػ ف ،(ْ)ًصػػػ فان  كاآلخػػػ  (ّ)كػػػدران 
ٌَ  مل ٧اسػػػة ٔبلقػػػاة ا١تػػػنج  كا١ػػػاء ،يت ػػػَ  كطعمػػػ  لونػػػ  يف ا١ػػػاء ٥الفػػػة قيػػػدًٌر ،ي ػػػ
ٌَ  أهنػػػا ابف كإف .ا١خالفػػػات أشػػػد كرحيػػ   الصػػػفات  ػػػ   أحػػػد ا١خالفػػػة بتقػػدي  ت ػػػ
 يف الع اقيػػػوف اعترب ػػػا كإف ق عػػػان  كالكثػػػ ة القلػػػة إىل  نػػػا نظػػػ  كال .فػػػبل كإال ٧ػػػ 
 .(ٓ)م ٌ  كما ابل ا   الت َ

 الت ػػَ عػػدـ كػػاف كإف  ٌَ  ب ػػوؿ كػػا١ت َ ال هوريػػة تسػػلب  ال ٔػػا ا١ػػاء أكصػػاؼ لت ػػ
َ   ،منػ  عيػ يٌكً  تقػدي  علػى ظه  ف ف ،ا١وجود الت َ عن ع اين  ا١اء قٌدر ،ا١كث  تى ػ

 .فبل كإال تنج  ابلنجاسة
                                  

( لعػػػػػػػٌل الٌصػػػػػػػواب: أف القفػػػػػػػاؿ مػػػػػػػ  القػػػػػػػوؿ الثالػػػػػػػث. قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم:  أف ا١ت ػػػػػػػَ كنجاسػػػػػػػة جامػػػػػػػدة ُ)
قلتػػػػػُ ف ػػػػػا   كإال فػػػػػنج  ك ػػػػػ ا الػػػػػ م صػػػػػححنا   ػػػػػو الػػػػػ م ق ػػػػػ  بػػػػػ  القفػػػػػاؿ يف فػػػػػ ف كػػػػػاف البػػػػػاق  

 .  ُُُ/ُش ح التلخيص. انظ : اجملموع 
 . َِ/ُ، ال كضة ُُُ/ُ( ك و األظه . انظ : اجملموع ِ)
، َّٖ/ِ، الصحاح اتج الل ة ّٕٔ/ِا١اء كدرا:  و ٔعٍ زاؿ صفاؤ . انظ : ٚه ة الل ة (كدر ّ)

 . ِٕٓ/ِا١صباح ا١نَ 
ابلكس :  و الش اب ال م مل ديزج كيقاؿ لكل خالص من شوائ  الكدر ص ؼ ألن   ( الًص ؼْ)

، ا١صباح ا١نَ ُّٖٓ/ْح اتج الل ة ، الصحا ّٗٔ/ِص ؼ عن  ا٠ل . انظ : معج  ديواف األدب 
ُ/ّّٖ . 
 .َُٖ/ُ، كفاية النبي  ُِ/ُ، ال كضة ِٕ/ُانظ : العزيز ك ك و ا١   . ، ٕٔانظ : ص ( ٓ)
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 لعػػدـ أك فيػػ  السػػتهبلكها إٌمػػا ،النجاسػػة فيػػ  الواقػػ  الكثػػَ ا١ػػاء ب هػػارة حكمنػػا حيػػث
 قػػدر منػػ  يبقػػى أك كلػػ  ذلػػك يسػػتعمل فهػػل ،ا١ػػ كورة التقػػادي  علػػى ا١خالفػػة بتقػػدي  الت ػػَ

 .لقلت  ا١اء يف ال ا   ا٠لي  استهلك إذا فيما (ُ)ا١تقدماف الوجهاف في  ؟النجاسة
 ك نػػاؾ ا٠لػػي ؟ (ِ)قػػدر/ يبقػػى أـ ٚيعػػ  يسػػتعمل   ػػل ال هوريػػة بقػػاء اٟػػاؿ كاقتضػػى

 : نا أييت ال (ّ)اثلث كج 
  ٌ ٓبلف  القائل كةل  ٚيع  يستعمل أن  :ابالتفاؽ كاألص(ْ). 
 ٜػػ  أك بػػوؿ أك كرد مػػاء مػػن كػػوز فيػػ  فصػػ  ،كػػوز مقػػدار إال قلتػػُ ا١ػػاء كػػاف لػػو :الثــاين
 بزعفػ اف مت ػَ مػاء بكػوز كٌمل  كإف ،يت ٌَ  مل كإف ينج  ٧اسة في  كقع  مث قلتُ ب  كمل
 .(ٓ)ٔاء لي  كذاؾ ماء   ا أف كالف ؽ .ابلت ٌَ  إال ينج  مل ٧اسة في  كقع  مث

ػػ ي  :الرابعــة نب كػػالل (ٔ)إٚاعػػان  قػػبلالن  بلػػغ كإف ،النجاسػػة ٔبلقػػاة يتػػنٌج  ا١ائعػػات مػػن ا١ػػاء ةىيػٍ
 .(ٕ)كالد ن كا٠ل

                                  
 .ٓٔ-ْٔص  انظ : ((ُ
 /ب.ُِ( ؿ ِ)
( كالوج  الثالث: إف كاف ا١اء كحد  يكف  لواج  ال هارة فل  استعماؿ اٞمي  كإال فبل. انظ : (ّ

 . ُِ/ُ، ال كضة ِٔ/ُالعزيز 
 . ُُّ/ُ، ال كضة ُِْ/ُ، اجملموع ْْ/ُ، العزيز ٖٓٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ْ)
م ه نا. ك و ا١   . انظ : ْ   ( أف الف ؽ بينهما: أف ماء الورد ع ؽ مائ ، كماء الزعف اف كافٓ)

 . ُّٕ/ُ، اجملموع ُّ/ُ، البيافِٓٔ/ُا١    
:   ا اإلٚاع في  خبلؼ. قاؿ ابن تيمية اٟ اين: كقد ذك  العلماء عن ابن أيب ليلى (ٔ ك و  -( قل ي

كا أن  جيزئ الوضوء اب١عتصى ، كماء الورد ك٨و ، كما ذك   -ًمن أىجىلًٌ من حيك  ابني حزـو قولى  
، لكنَّ األصى َّ لي  ٦ًَّن يػىعيد   ابني حزـو يف اإلٚاع. انظ : نقد م ات  اإلٚاع  ذلك عن األصى ًٌ

ُ/ِٖٖ . 
( ألن  ال يش  حفظ ا١ائ  من النجاسة ٓبلؼ ا١اء لقٌوت . ك و ا١   . انظ : األكس  يف السنن ٕ)

(، م ات  ُُْٖرق  ) ِّٔ/ُٚاع (، اإلقناع يف مسائل اإلُٕٖرق  ) ِْٖ/ِكاإلٚاع كاالختبلؼ 
 . ُّ. دقائ  ا١نهاج: ُّٕ/ُ، ال كضة ُِٓ/ُ، اجملموع ُُٓاإلٚاع ص
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ٌَ  الكثػػَ ا١ػػاء ٧اسػة حكمنػػا حيػػث :اخلامسـة ٌَ  زالػػ  فػ ذا ،النجاسػػة بوقػػوع لت ػ  فسػػ بن الت ػػ
 زاؿ لو طهوران  صار ،عش  أك طحل  نب  أك الشم  م كر أك مكث طوؿ أك ري  ٢بوب
 .(ُ)ا١قتضى

 .(ِ)ب لك طهوران  يصَ ال :االص خ م كقاؿ
 بزعفػ اف ٧سان  أك طا  ان  أك طهوران  ا١صبوب كاف سواء علي  ماءو  بص ٌ  زاؿ لو كك لك

 َ  كاسػتخل  شػ ء منهػا فنػزع ،بئػ  يف كاف لو كما ب  أك من  ش ء أبخ  زاؿ لو كك ا .كة
 .قلتُ عن ينقص أف قبل فزاؿ ش ء

 :إلي  زكال  بعد الت ٌَ  عاد كلو
 تنج  ،في  ابقية ك   اٞامدة جاسةالن كان  ف ف. 
 التنجي  ييعدٌ  مل ،مائعة كان  أك اثنيان  يت َ أف قبل من  خ ج  كإف. 
َ ػا علػى تػىٍ ليػ  رائحػة أك لػوف أك طعػ  لػ  شػ ءه  ا١ػاء يف حػلٌ  لو :السادسة  فاتالٌصػ مػن ة
 فلػػ  زعفػػ اف أك النجاسػة رائحػػة فيػ  يوجػػد فلػ  ،كرد مػػاء أك ٔسػػك فيػ  ألقػػى لػو كمػػا كتعٌمهػا
 .(ّ)طهوران  يص  مل طعمها يوجد فل  خل أك لوهنا يوجد

 فيػػ  طهوريتػػ  عػػود ففػػ  ،النجاسػػة عػػن الناشػػئ الت ػػَ يوجػػد فلػػ  تػػ اب فيػػ  طػػ ح لػػو :الســابعة
 :قوالف

 نع  :ٚاعة كصٌحح  :أحدمها(ْ). 
 إذا ٔػا ا٠بلؼ ٤ل الصبلحبن كا العجل  كقٌيد .(ٓ)ال :األكث كف عند كأصٌحهما 

                                  
،  ُِّ/ُ، اجملموع ْْ/ُ، العزيز ُٖٔ/ُ، الوسي  ِِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ُ)

 . ٕٔ/ُ، هناية احملتاج ٖٓ/ُ، ٖفة احملتاج ُٕٖ/ُكفاية النبي  
 . ْْ/ُ، العزيز ُِٔ/ُ افع  عن . انظ : ْ  ا١    ( نقل  ال كايين كالِ)
 . ُّْ/ُ، اجملموع ْْ/ُ، العزيز ّٓ/ُ( ألن  سات  كلي  مزيبل. ك و ا١   . انظ : البياف ّ)
ً  إاي ا، (ْ اب ال ي ل  علي  ش ء من األكصاؼ الثبلثة حى يف ض س ( م كم عن ا١زين. ألف الًٌ

َا أشع  ذلك اب  . ْْ/ُلزكاؿ. نقل ال افع  عن . انظ : العزيز ف ذا مل يصادؼ ت ي
 . ُّْ/ُ، اجملموع ْْ/ُ، العزيز ُِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ٓ)
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 قػػػػوالن  طهػػػػوران  يعػػػػود فػػػػبل اللػػػػوف أك ابل عػػػػ  كػػػػاف لػػػػو :كقػػػػاال ،ال ائحػػػػة مت ػػػػَ كػػػػاف
 كقػػػاؿ .(ِ)االتفصػػيل  ػػ  عػػن سػػاكتة ا١عمتػػدة كاألصػػوؿ :ال افعػػ  قػػاؿ .(ُ)كاحػػدان 
 ك ػو آخػ  بقيػد الصػبلحبػن كا ا١تػويلٌ  كقيٌػد  .(ّ)ف ؽ ال أبن  ٚاعة حص ٌ  :النوكم
 .(ْ)ق عان  طهوران  عاد ال ائحة توجد فل  ،صفا لو :كقاال ا١اء تكدر حالة
ًاب ب ػػَ الت ػػَ زاؿ إذا فيمػػا القػػولُ ٣ػػ ء يف كاختلفػػوا  كػػاٞص األرض أجػػزاء مػػن الػػ

 (ٓ)ت ب / مل الي كالنورة
 يف قلهمػػػابن كح ملػػػة ا١ػػػزين صػػػ ٌح كقػػػد :الػػػ كايين قػػػاؿ .(ٔ)فيػػػ  ٣يئهمػػػا :أصػػػٌحهما 

 .(ٕ)النورة
 لػػ  اب أثػػ  ال عػػدا  مػػا أبفٌ  كالق ػػ  ،ال :كاثنيهمػػا  ٌَ  ،ال هوريٌػػة عػػود مػػن بػػ  الت ػػ

 .ٚاعة كاختار 
ٌَ  ،٧اسػة القلتػُ دكف فيمػا كقػ  لػو :الثامنـة  فػػزاؿ قلتػُ بػ  يبلػغ مل مػاء عليػ  فصػ ٌ  ،هبػػا فتى ػ

  َ  صػػ ٌ  إذا فيمػػا (ٖ)ال ابػػ  الفصػػل يف اإلثنػػُ الػػوجهُ علػػى اءبنػػ كجهػػاف طهارتػػ  ففػػ  ،تػى ىػػ
 .(ٗ)ةسل ؟ قبل ب هارت  حيك   ل النجاسة ي ل  ما النج  الثوب على

                                  
. كنقل ٚاؿ الدين عبد ال حي  اإلسنوم عن العجل . انظ : ٔٔ/ُ( ش ح مشكل الوسي  ُ)

 . ُٔ/ِا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  
 . ْٔ/ُ( انظ : العزيز ِ)
 . ُّٓ/ُ( انظ : اجملموع ّ)
بن سعدم اٞهٍ، ش ح مشكل  ٖقي  نوؼ بن  مف ج َِٔ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صْ)

 . ُّْ/ُ، اجملموع ٔٔ/ُالوسي  
 /أ.ُّ( ؿ (ٓ
 . ُُّ/ُ، ال كضة ُّٓ/ُ، اجملموع ُِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ٔ)
 . ُِٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٕ)
 .ُٖٖص  انظ : ((ٖ
 . ٖٗ/ُ، ٖفة احملتاج ُٖٗ/ُ، كفاية النبي  ُّّ/َُ( ال اج : أن  ٧ . انظ : ال كضة ٗ)
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 إذا ا١سػػػتعمل ا١ػػػاء يف (ُ)تقػػػدـ مػػػا ال هػػػارة يف اسػػػتعمال  جػػػواز ففػػػ  ،ي هػػػ  قلنػػػا فػػػ ف
 .(ِ)كستهيت قلتُ يبلغ كمل ةٌم   ما ا١اء من علي  كص ٌ  يت ٌَ  مل لو كك ا. ال هور اب١اء خل 
 .ا١اء من كالكثَ القليل بُ الف ؽ يف :ال اسعة

 .دكهنما ما القليلك  فصاعدان  (ّ)قٌلتاف كالكثَ
َة اٞ ٌة :ةكالقلٌ   .(ٓ)كشيئان  ًقٍ بتُ أك (ْ)ًقٍ بتُ تس  ك   الكب
 .(ٕ)ق ب ٜ  لتافالقٌ  :كقاؿ ،(ٔ)احتياطان  نصفا الشئ الشافع  فجعل
 :أكج  مقدارمها كيف
 ألػ  ،(ُ)درمهػا كسػتوف در ػ  مئتا ك و (ٖ)الص َ كا١نٌ  ،امنٌ  ٜسمئة أهٌنا :أحد ا 

                                  
 .ٕٔص  انظ : ((ُ
 .ُٖٔص  انظ : ((ِ
لً أك كيلو ج اـ،  ِٓٔ،ٓٗ   اٞ ٌة الضخمة، كالقٌلة عند اٞمهور ةَ اٟنفية: ( القٌلة ل ة: (ّ

أك كيلو ج اـ. انظ : اإليضاح كالتبياف يف مع فة ا١كياؿ كا١يزاف البن ال فعة لً  ِٓ.ُُٗفالقٌلتاف: 
 .ْٔ، ا١كاييل كا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة صَٖص
ىاء أىك اللَّنب كى٨ىٍومهىا. ( الًقٍ بة ل ة:(ْ

    ظ ؼ من جلد خي ز من جىان  كىاًحد كتستعمل ٟفظ ا١
، ُِّ/ُ( لً أك كيلو ج اما. انظ : القاموس احملي  ِٓ.ّٖلق بة عند اٞمهور ةَ اٟنفية: )ا

 .ّْ، ا١كاييل كا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة صِّٕ/ِا١عج  الوسي  
 .ِٗٓ، ٥تار الصحاح: ُّ/ُالنظ  ا١ستع ب  ٓٔٓ/ُُ( انظ : لساف الع ب ٓ)
ف جيعل الش ء نصفا، ألف الع ب إذا ذك كا عددا أك شيئا، أرادكا ( قاؿ الشافع : االحتياط أ(ٔ

ابلش ء النص ، أك ما دكن ، فتكوف القلتاف ٜ  ق ب، كل ق بة تكوف ٜسُ منا، فجملتها مائتاف 
سوف منا. انظ : نقل  القاض  عن . انظ : التعليقة   . ْْٖ/ُٜك

 . ْٓٔ/ُ، اٟاكم ُٖ/ُ( انظ : األـ ٕ)
 و مهخوذ من ا١نا ال م يوزف ب  كمقدار  رطبلف، كا١ٌن عند اٞمهور ةَ اٟنفية: ( ا١ٌن ل ة: (ٖ

، ا١عج  الوسي  ِٖٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِْٕٗ/ٔج اما. انظ : الصحاح اتج الل ة  ٓ.ّٕٕ
 . ِٖ، ا١كاييل كا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة صٖٖٗ/ِ
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 .(ِ)الع اق  ابل طل رطل
 سوف مئتا ،(ّ)رطل ٜسمئة أهٌنما ا١نصوص ك و :كأصٌحهما  .(ْ)منان  ٜك
 انية مئة الع اق  كال طل ،منا ثبلٙئة رطل ستمئة أهٌنما :كالثالث  درمهػا كعشػ كف ٙك

 عنػػػد األصػػػ  علػػػ  السػػػُ قبػػػل ابلتػػػاء مثقػػػاال تسػػػعوف ك ػػػو در ػػػ  أسػػػباع كأربعػػػة
انيػػػة مائػػػة :كقيػػػل .(ٓ)النػػػوكم  كثبلثػػػوف مئػػػة :كقيػػػل .در ػػػ  أسػػػباع بػػػبل كعشػػػ كف ٙك

انيػة مئػة ٨ػو الدمشػق  ابل طػػل كمهػا :النػوكم قػاؿ .(ٔ)ال افعػ  كصػحح   أرطػػاؿ ٙك
 .(ٕ)انتهى

 كسػػتة ،رطػػل أربعمئػػة ،رطػػل ٜسػػمئة القلتػػُ أف :الصػػحي  علػػى ا١صػػ م ابل طػػل كمهػػا

                                                                                                                                                                    

 و اس  ١ا ض ب من الفضة لكل شكل ٥صوص، كالدر   عند اٞمهور ةَ  الدر   ل ة: ((ُ
، ُّٔ، ا١  ب يف ت تي  ا١ع ب صُّٗ/ُ( ج اما تق يبا. انظ : ا١صباح ا١نَ ٕٓٗ،ِاٟنفية: )

، ا١كاييل ُٔ فعة ص، اإليضاح كالتبياف يف مع فة ا١كياؿ كا١يزاف البن الِِٖ/ُا١عج  الوسي  
 .ُٗكا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة ص

 و معيار يوزف ب ، ك و مكياؿ أيضا، كإذا أطل  يف الف كع الفقهية، فا١ اد ب : رطل  ( ال طل ل ة:ِ)
( در   كأرب  ُِٖعند اٞمهور ةَ اٟنفية: ) ال طل الع اق  أك الب دادمب داد أك ال طل الع اق  ك 

( در   ٦ا يعادؿ ََٔعند اٞمهور ةَ اٟنفية: ) ال طل الشام ( ج اما ك ٓ.ِّٖأسباع ٦ا يعادؿ )
، َِّ/ُ( ج اما. انظ : ا١صباح ا١نَ ِٖ.ْْٗعند اٞمهور: ) ال طل ا١ص م( ج اما ك ُٖٕٓ)

اييل كا١وازين الش عية ألستاذ ، ا١كٕٔ، ٔٓاإليضاح كالتبياف يف مع فة ا١كياؿ كا١يزاف البن ال فعة ص
 . َّ، ِٗدكتور عل  ٚعة ص

 ( الع اق . (ّ
،  َُِ/ُ، اجملموع ٗٔ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    ْ)

 .ُٕٕ/ُكفاية النبي  
 . ُِِ/ُ( انظ : اجملموع ٓ)
 ُ. َٓ/ّ( انظ : العزيز ٔ)
 . َِ( انظ : فتاكم النوكم: ٕ)
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سػػة در ػػ  كسػػدس رطػػل كربػػ  رطػػبلن  كأربعػػوف  :الثػػاين كعلػػى .(ُ)السػػُ بعػػد ابلبػػاء أسػػباع ٜك
 .أكقية كثلثا رطل كثلث رطبلن  كأربعوف كأربعة أربعمئة

 تسػػػعة ابلػػدرا   األرطػػاؿ تقػػػدي  كيف ،ابألرطػػاؿ القلتػػُ مقػػػدار يف ا٠ػػبلؼ مػػن كخيػػ ج
 .ابلدرا   القلتُ مقدار يف أكج 

 رطػل ألػ  أبهنمػا القػوؿ كعلػى ا١سػتوية األرض علػى ا١ػاء من كمقدارمها :القاض  قاؿ
 كعلػػػػػى ،عمقػػػػػان  كنصػػػػػ  ذراعػػػػػُ يف ع ضػػػػػان  كنصػػػػػ  ذراعػػػػػُ يف طػػػػػوالن  كنصػػػػػ  (ِ)ذراعػػػػػاف
 .(ْ)كرب  ذراع عم  يف ،كرب  ذراع ع ض يف ،(ّ)كرب  ذراع ،رطل ٜسمئة أهنما :الصحي 

 .(ٔ)ذراع عػػػ ض يف ،عمقػػػان  ذراع كػػػالبئ  ا١ػػػدىكَّرة ا١واضػػػ  يف كقػػػدرمها :العجلػػػ  (ٓ)قػػػاؿ/
 ك و شرباف طول  أف :الشافع  كذك  .(ٕ)ا١ساف  صبلة كتاب يف ا١ كور اآلدم  ذراع كا١ اد

                                  
قلتاف ٜسمائة رطل ب دادم. كابل طل ا١ص م: أرب  مئة كستة كأربعوف رطبلن كرب  رطل، ( يعٍ: ُ)

سة أسباع. انظ : النج  الو اج   .ُٕ. ا١نهاج القوًن: ِْٓ/ُكسدس در   ٜك
 و بس  اليد كمد ا، كأصل  من ال راع ك و الساعد، ك و ما بُ ط ؼ ا١ ف  إىل ط ؼ  ( ال راع:(ِ

( س . انظ : الصحاح اتج الل ة ّْٖ،ُٔاألصب  الوس  . كالٌ راع عند الشافعية كاٟنابلة: )
، اإليضاح كالتبياف يف مع فة ا١كياؿ ُُّ/ُ، ا١عج  الوسي  َِٕ/ُ، ا١صباح ا١نَ َُُِ/ّ

 .ْٗ، ا١كاييل كا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة صٕٕالبن ال فعة صكا١يزاف 
 . ِْٗ/ُ( يعٍ: ذراع كرب  طوال. انظ : التعليقة (ّ
، كفاية النبي  َُّ/ُ، ال كضة ُِْ/ُ، اجملموع ِْٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ْ)
ُ/ُٕٖ. 
 /ب.ُّ( ؿ ٓ)
( لعٌل الصواب يف ا١واض  ا١دٌكرة عند العجل : ذراعاف طوال، كذراع ع ضا. كا١ اد في  ابل وؿ ٔ)

العم ، كابلع ض ما بُ حائ   البئ  من سائ  اٞوان . نقل  الشي  زك اي األنصارم كالش بيٍ عن . 
 . َُّ-ُِٗ/ُ، م ٍ احملتاج ّٓ/ُ، ال  ر البهية ُْ/ُانظ : أسٍ ا١ ال  

ًضات، كاألصب : س  ( قٕ) اؿ ابن ال فعة يف ابب صبلة ا١ساف : كل ذراع: أربعة كعش كف أصبعان مع
َات معتدالت. كحد قص  الصبلة للمساف  ستة آالؼ ذراع، كإذا قدرت ٚي  ا١سافة ابلسَ،   شع

َة ليليتُ فق . انظ : كفاية النبي    . ُُٕ/ْكان  مس
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 .(ُ)تق ي 
 :كجهاف في  ،ابلتق ي  أـٍ  ابلتحديد معترب الثبلثة األكج  على تُالقلٌ  مقدار مث
 تق ي  أن  من األكث  عند :أصٌحهما(ِ). 
َان  شيئان  فنقص ،ٖديد أن  قلنا ف ف  .قليل فهو يس
 :اإلمػاـ قػاؿ .(ْ)مثاقيل أربعة :كاإلستار .(ّ)قليل فهو إستاران  نقص لو :الصيدالينٌ  قاؿ

 .(ٓ)فيها يبُ ال ا١قدار   ا ف ف إف اط ك  ا
َان  شيئان  فنقص ،تق ي  إن  قلنا كإف  :أكج  قدر  كيف .الكث ة حد عن خي ج  مل يس
 رطبلف أن  :أشه  ا(ٔ). 
 أرطاؿ ثبلثة :كاثنيهما. 
 قارهبا كما أرطاؿ ثبلثة :كاثلثهما. 
 خ ه ك و :اإلماـ قاؿ .رطل مئة ق بة قدر :كرابعها(ٕ). 
 أمناء ثبلثة القاض  قال  :كخامسها(ٖ). 

 يف تفػاكت أنػ  قصػان بن يتبػُ ال الػ م ابلقػدر يتسػام  يقػاؿ أف األقػ ب :اإلمػاـ كقاؿ

                                  
 . َِّ/ّ( انظ : األـ ُ)
 . ُٖٕ/ُ، كفاية النبي  ُِٗ/ُ، ال كضة ُِٓ/ُ، اجملموع ْٕ/ُ  . انظ : العزيز ( ك و ا١ ِ)
 . ِٔٓ/ُ( نقل  اإلماـ عن . انظ : هناية ا١ ل  ّ)
ل ة:  و فارس  مع ب ٔعٍ أربعة. كالصواب: اإلستار: أربعة مثاقيل كنص . كا١ثقاؿ: ( اإلستار ْ)

َاط طسوجاف، كال سوج در   كثبلثة أسباع در   َاطاف، كالق ، كالدر  : ستة دكاني ، كالدان : ق
حبتاف، كاٟبة سدس ٙن در  ، ك و جزء من ٙانية كأربعُ جزءا من در  . كاإلستار عند اٞمهور: 

، َِّ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُْٗ/َُ، لساف الع ب ٕٕٔ/ِ( ج اما. انظ : الصحاح ّّٕ،ُٗ)
 . ُٓل الش عية اىل ا١قادي  ا١عاص ة صٖويل ا١وازين كا١كايي

 . ِٔٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٓ)
 .ُُٗ/ُ، اجملموع َّ/ُ، البياف ُّٕ-ُِٕ/ُ( انظ : الوسي  ٔ)
 . ِٕٓ-ِٔٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 . ْْٖ/ُ( انظ : التعليقة ٖ)
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ة األشياء من ا١عَُّ  ابلقدر الت َ  .(ُ)ا١ ََّ
 ٌُ  :أبم ين ذلك كب
 ال قػػدر ،مػػثبلن  الزعفػػ اف مػػن قػػدر يي ػػًٌَ  النػػاقص يكػػوف أف :أحػػدمها  ٌَ  ،للكامػػل ت ػػ

 فهػػػ ا لكامػػػل ي ػػػًٌَ  مػػػا ي ػػػًٌَ  كػػػاف كإف .ا١ػػػاء بقلػػػة ك٨كػػػ  بػػػ  يتسػػػام  ال فهػػػ ا
 ٜسػمئة ي ػَ ال الزعفػ اف مػن در ػ  كزف كػاف إذا كمػا بكث ت  ك٨ك  ب  يتسام 
َ ػا كإمنػا رطل َاط در ػ  كزف ي  سػُ أربعمئػة الػدر   كزف كي ػَ ،كقػ  ي ػَ كال ٜك

ػػػانُ أربعمائػػػة َاط در ػػػ  ك ػػػ  الكامػػػل ي ػػػًٌَ  مػػػا ي ًٌَ ػػػا كإمنػػػا ،ٙك  فاألربعمئػػػة .كقػػػ
انوف كاألربعمئة ،القلة حد يف كا٠مسوف  .ب لك فيتسام  الكث ة حد يف ٙك

 يكػػوف أف :كاثنيهمػػا  ٌَ ٌَ  الػػ م ابلزعفػػ اف النػػاقص ت ػػ َان  الكامػػل يي ػػ  فيػػ  يظهػػ  ت ػػ
َاط الػدر   كػاف إذا كمػا .فبل كإال مؤث  فهو في  ظه  ف ف ،للح  تفاكت  كالقػ
ٌَ  الزعفػػ اف مػػن  أال ت ػػَ كتسػػعُ األربعمئػػة كي ػػَ ا١ػػ كور ا١ثػػاؿ يف ا٠مسػػمئة ي ػػ

َان  كالثمػػانُ األربعمئػػة كت ػػَ ،فيهمػػا تفػػاكت فيػػ  يظهػػ   بينػػ  تفػػاكت فيػػ  يظهػػ  ت ػػ
 .(ِ)األكؿ دكف يؤث  كالثاين ،ا٠مسمئة كبُ

 بعػد  مػن اتبعػ  حسػن ك ػ ا التحديػد إىل رجػوع ف ن  ،ابألرطاؿ الضب  من أكىل ك  ا
 .علي 

 ا١ػػػاء قلػػػة يف شػػػك فهػػػو ،أكثػػػ  أك بػػػ  ا١تسػػػام  القػػػدر النػػػاقص أف يف شػػػك كقػػػ  فػػػ ف
 :(ّ)االحتمالُ في  اإلماـ كذك  .ككث ت 

                                  
. كإمنا قاؿ ْٕ/ُظ : العزيز ( الصواب: أن  لي  كبلـ اإلماـ اٞويٍ كإمنا كبلـ اإلماـ ال افع . انُ)

اإلماـ اٞويٍ: إف كاف النقصاف ْيث ال يظه  بسبب  يف اٟ  تفاكت يف ظهور ما يق  في ، فهو 
 . ُّٕ/ُ، الوسي  ِٕٓ/ُالقليل ال م ال يؤث . انظ : هناية ا١ ل  

(ِ ًٌَ   من الزعف اف ( العبارة ا١فصحة عما اختار  يف ضب  النقصاف أف نقوؿ: إذا كاف الناقص ْيث ي 
َ  ما ال ي ًٌَ مثل  القدر الكامل فهو دكف القلتُ، كإذا كاف الناقص ْيث ال ي ًٌَ  إال ما ي ًٌَ  أك ة

، ش ح مشكل ُّٕ/ُمثل  القدر الكامل فلي  دكف القلتُ ا١عتربتُ، كهللا أعل . انظ : الوسي  
 . ُٕٗ/ُ، كفاية النبي  ِٕ/ُالوسي  

 . ِٕٓ-ِٔٓ/ُا١ ل  ( انظ : هناية (ّ
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 /للنجاسة الدافعة الكث ة عدـ األصل ألف جاست بن حيك  :(ُ)أحدمها. 
 أصػػػػل علػػػى فيبقػػػى منجسػػػة ٧اسػػػة عػػػػدـ األصػػػل ألف ب هارتػػػ  حيكػػػ  :كاثنيهمػػػا 

 .ال هارة
 عػػػػػػػن العمػػػػػػػ اين كنقلػػػػػػػ  (ّ)ا١ػػػػػػػاكردم أكرد  مػػػػػػػا ك ػػػػػػػو ،(ِ)ال ػػػػػػػزايل عنػػػػػػػد أظهػػػػػػػ  كاألكؿ
َم  .(ٔ)الصواب  و :كقاؿ ،الثاين النوكم كرٌج  ،(ٓ()ْ)الصم
 فهػو عنهمػا فػنقص من  ش ب  يف كشكٌ  ،فق  تافقلٌ   و إانء يف رأس  كل  أدخل كلو

 .(ٕ)ابألصل عمبلن  خبلؼ ببل طا  
 :أض ب ثبلثة الش ع يف ا١قدرات :فائدة

 كالت  يػػ  كال ضػػاع ا١سػػ  مػػدة كتقػػدي  ،األكثػػ  ك ػػو، خػػبلؼ بػػبل ٖديػػد ضػػ ب 
 .الزكوات كنص 

 اببتياع  كا١وكل في  ا١سل  ال قي  كسن،  خبلؼ ببل تق ي  كض ب. 
 اٟػػي  سػػن كتقػػدي  القلتػػُ كمقػػدار ،ٖديػػد أك تق يػػ  أنػػ  يف اختلػػ  :كضػػ ب 

                                  
 /أ.ُْ( ؿ ُ)
 . ُٕٓ/ُ( انظ : الوسي  ِ)
 . ٕٔٔ/ُ( انظ : اٟاكم ّ)
بن اٟسُ ابن دمحم، القاض  اإلماـ أبو القاس  الصيم م، نزيل البص ة. أحد  عبد الواحد (  و:ْ)

األئمة، كل  يف ا١    كجو  مس ورة، ك و من من كبار أصحابنا أصحاب الوجو ، تك ر ذك   ىف 
ا١ه ب كال كضة، كمن شيوخ : القاض  أبو حامد ا١ كركذم، أبو الفياض. كمن تبلمي  : اإلماـ 

اكردم. كمن مؤلفات : اإليضاح يف ا١    كالقياس كالعلل، كأدب ا١في كا١ستفي، كالش كط، كتويف: ا١
، سَ أعبلـ ِٓٔ/ِ، هت ي  األٝاء كالل ات ٕٓٓ/ِ ػ. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية  ّٖٔ
 . ّّٗ/ّ، طبقات الشافعية الكربل ُْ/ُٕالنببلء 

 . ُّ/ُ( انظ : البياف ٓ)
 .ُِْ/ُاجملموع ( انظ : ٔ)
 . ُِٓ/ُ، اجملموع ِٓٔ/ُ، ْ  ا١    ٕٔٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ٕ)
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 .(ُ)ا١عٌش ات كنصاب القص  كمسافة الصفُ بُ كا١سافة
ٌَ  كمل كثػَ مػاء يف جامػدة ٧اسة كقع ٍ  إذا :العاشرة  حو٢ػا مػا اسػتعماؿ جيػوز فهػل ،هبػا تت ػ

 العػ اقيُ عند ككجهاف ،الب وم ةَ ا١ اكزة عند قوالف في  قلتُ؟ بقدر عنها التباعد جي  أـ
 .كالب وم
 مػا فتسػتعمل ،قلتػُ بقػدر عنهػا التباعػد جيػ   أنٌػ ابٞديػد ا١شهور ك و :أحدمها 

بػػػػػػػن كا (ِ)إسػػػػػػػحاؽ أيب إىل الع اقيػػػػػػػوف كنسػػػػػػػب  ،حو٢ػػػػػػػا مػػػػػػػا يسػػػػػػػتعمل كال كراء ػػػػػػا
 .(ْ()ّ)القاص

 ًاؼ جيوز أن  اٞمهور كقوؿ ابلقدًن ا١شهور ك و :كأصٌحهما  كال حو٢ػا ٦ػا االةػ
                                  

َم: فهما تقدي  ٜسة أكس  أبل  كستمائة رطل ُِٓ/ُ( انظ : اجملموع ُ) . قاؿ كماؿ الدين الدم
األص  أن  ٖديد. كأما سن اٟي ، كا١سافة بُ الصفُ كأمياؿ مسافة القص  تق ي  على األص . 

 ، م ٍِْٔ/ُُكجعل ا٠ ي  الش بيٍ أف مسافة القص  ٖديد عل  األص . انظ : النج  الو اج 
 . َُّ/ُاحملتاج 

بن أٛد ا١ كزل. تك ر ىف ا١ه ب، كالوسي ، كال كضة، كحيث أطل  أبو  أبو إسحاؽ إب ا ي  (  و:ِ)
إسحاؽ ىف ا١   ، فهو ا١ كزل، كقد يقيدكن  ابٟ كرل، كقد ي لقون ، ك و إماـ ٚا َ أصحابنا، 

بن   يقة أصحابنا الع اقيُ، كا٠ اسانيُ. كمن شيوخ : أبو العباسكشي  ا١   ، كإلي  ينتهى ط
بن بش  ا١ كركذم مفي البص ة. كمن  س يج. كمن تبلمي  : أبو زيد ا١ كزم، كالقاض  أيب حامد أٛد

، سَ أعبلـ ِٕ/ُ ػ. انظ : كفيات األعياف  َّْمؤلفات : ش ح ٥تص  ا١زين كاألصوؿ. كتويف: 
 . َِْ/ُ، طبقات الشافعيُ ُٕٗ/ِطبقات الشافعيُ لئلسنوم  ،ِْٗ/ُٓالنببلء 

بن أّب أٛد القاص ال ربل الفقي  الشافعى، كإمنا قيل ألبي : القاص؛  اإلماـ أبو العباس أٛد (  و:ّ)
 ، ك و من أصحاب ألن  قصَّ على الناس كرةبه  ىف اٞهاد، كقاد   إىل ال زاة، كدخل ببلد ال ـك ةازاين

الوجو  ا١تقدمُ، تك ر ىف ا١ه ب كالوسي  كال كضة، لكن ىف الوسي  ال يسمي  اببن القاص كال أبّب 
، ِّٓ/ِ ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  ّّٓالعباس، بل يع ف  بصاح  التلخيص، كتويف: 

 . ٗٓ/ّ، طبقات الشافعية الكربل ُّٕ/ُٓ، سَ أعبلـ النببلء ٖٔ/ُكفيات األعياف 
، التلخيص البن القاص ال ربم ٖقي  َْ/ُ( نقل  العم اين عن أيب إسحاؽ ا١ كزم انظ : البياف ْ)

 . َُُ، ُُُالشي  عادؿ ا١وجود كالشي  عل  معوض ص
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 .(ُ)أيضان  اٞديد يف قولي  أحد  و :كقيل .التباعد جي 
 اسػتعمال  مػن  مٍنػ طػا   مػاء ك ػو ،ال أك حو٢ػا مػا ٧اسػة يف ا٠ػبلؼ أفٌ  يف كاختلفوا

 :كجهُ على جاسةالنٌ  من لق ب 
 وابالصٌ  ك و :النوكم قاؿ .الثاين على كاألكث كف(ِ). 

 علػػػى يػػػدؿٌ  ك ػػػو أضػػعفهما ابلتنجػػػي  كالقػػػوؿ ،ضػػػعيفاف الوجهػػاف :الصػػػباغبػػػن ا كقػػاؿ
 ا١سػهلة يف الفتػول ،قػولُ ا٠ػبلؼ جعػل مػن :األصػحاب بع  قاؿ .(ّ)التباعد قوؿ ضع 
 يف عنهػا ل جوعػ  للشػافع  مػ  بان  ليسػ  القدديػة األقػواؿ كإف ػػ ،القاعدة خبلؼ القدًن على

 ١  بػ  يفػي فهػو أ لػ  مػن ك ػو إليهػا اجتهػاد  ألداء هبػا أفػي إف هبػا الفتول جيوز ال ،اٞديد
 ،مسػهلة ثبلثػُ يف كقيػل ،مسػهلة عشػ ة سب  يف ذلك كق  كقد :قالوا .(ْ)الشافع  ٔ    ال

 .(ٓ)اٞديد قويل أحد  نا  و كقيل ،ا١    من يكوف ابل جوع يص ح مل ما كقيل
 موض  أم من ي  ؼ أف فل  ،قلتُ من أكث  ا١اء كاف ف ف ،التباعد جي  ال قلنا ف ف

َ ػػا النجاسػػة يلػػ (ٔ)٦ػػا/ شػػاء  يت ػػَ مػػا ك ػػو النجاسػػة حػػ ًن جيتنػػ  :فقػػاؿ ال ػػزايل كشػػدٌ  .كة
 ا١ػػػػاء يف  ػػػػ ا (ُ)البسػػػػي  يف األصػػػػحاب ٔوافقػػػػة صػػػػ ٌح كقػػػػد ،فيػػػػ  كةلػػػػ  .(ٕ)لسػػػػببها شػػػػكل 

                                  
، َٓ/ُ، العزيز ُٖٓ/ُ، الته ي  ُِٔ/ُ، ْ  ا١    ْٖٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ُ)

 . ُٕخيار ص، كفاية األُّٗ/ُ، اجملموع ُٓ
 . ُّٗ/ُ( يعٍ: عدـ ٧اسة ما حو٢ا. انظ : اجملموع ِ)
 . ّْٔبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم ( انظ : الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيزّ)
 . ٕٔ/ُ، الته ي  ِٗ/ُ( منه  اإلماـ كالب وم. انظ : هناية ا١ ل  ْ)
  عش ة مسهلة أفى فيها ابلقدًن. انظ : ( قاؿ الب وم: فاٞديد  و ا١عموؿ ب  إال يف ٨و تسٓ)

. كقاؿ  ٖٔ/ُ، كذك  النوكم يف ٨و س  عش ة أك سب  عش ة مسهلة. انظ : اجملموع ٕٔ/ُالته ي  
َم يف ٨و س  عش ة مسهلة. انظ : النج  الو اج   . ُُِ/ُكماؿ الدين الدم

 /ب.ُْ( ؿ ٔ)
 . ُٕٖ/ُ( انظ : الوسي  ٕ)
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 .(ِ)اجملتم 
ًاؼ جواز فف  ،األرض من مستو على منبس ان  كاف فلو  :(ّ)كجهاف حو٢ا ٦ا االة
  ا١ن  اإلماـ كضع(ْ). 
 يف النجاسػػة تنتقػػل مل إذا ي  فػػ  ٔػػا كالت هػػ  بػ  التوضػػؤ جػػاز ،فقػػ  قلتػػُ ا١ػػاء قلنػا كإف
ًاؼ يف كط يقػػ  .ا١ ػػ ؼ  ي فعػػ  مث النجاسػػة ي ػػ ؼ كال كاحػػدة ةمسػػة الػػدلو ي مػػ  أف االةػػ
 .(ٓ)٧  بعد  كالباق  ،طا   في  كما الدلو ابطن فيكوف

 .البئ  مسهلة يف (ٔ)فسيهيت فشيئان  شيئان  لوالدٌ  يف ا١اء دخل فلو
 :التباعد جي  قلنا كإف
 ًاؼ جيز مل قٌلتُ ا١اء كاف ف ف  .من  االة
 قلتُ بقدر التباعد كج  ،أكث  كاف كإف(ُ). 

                                                                                                                                                                    

، ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن َُّ-ُِٗال زايل. البسي  ص  ( ك و من أحد مؤلفات اإلماـ(ُ
 علوم. 

( قاؿ النوكم: كخالفه  ال زايل فقاؿ يف الوسي  جي  التباعد عن ح ًن النجاسة ك و ما ت َ شكل  ِ)
ًكؾ ٥ال  ١ا اتف  علي  األصحاب: كقد ص ح  و يف  بسب  النجاسة: ك  ا ال م قال  شاذ م

 . البسي َُْ/ُالبسي  ٔوافقة األصحاب فق   أبف ال اكد ال ح ًن ل  جيتن . انظ : اجملموع 
 ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم.  ُِٗ، َُّص
( الوج  األكؿ: ال، ط دا للقياس. كالثاين: جي  ألف أجزاء   ا ا١اء كإف تواصل  فه  ضعيفة ف ذا (ّ

ًاؼ من ماء قليل. انظ : اجملموع   . ُْٕ/ُق ب ا١ ًؼ من ٤ل النجاسة، كاف كاالة
َو، ك و منبس ه، كما سب ، فلو كق  يف ( قاؿ اإلماـ: لو كاف ا١اء انقصان عن الْ) قلتُ ٔقدارو يس

ط ؼ من  ٧اسة، كج  أال ينج  ال  ؼ األقصى على الفور؛ ألف النجاسة ال تػىٍنبث  بس عةو م  
: ِِٔ/ُانبساط ا١اء، كضع  ت اٌد . ك  ا مل يص  إلي  أحد من األئمة. انظ : هناية ا١ ل   . قل ي

 األكؿ.  فكهف اإلماـ دييل إيل الوج 
 . ُِٖ/ُ، كفاية النبي  ُْٕ/ُ، ُُْ/ُ( انظ : اجملموع ٓ)
 .ُّْص  انظ : ((ٔ
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 جػػاز كاةػػًؼ ظفػػ  نصػػ  بقػػدر عنهػػا فتباعػػد ،عظػػي  ْػػ  يف كػػاف فلػػو :بعضػػه  قػػاؿ
َة قػػػبلالن  بلػػػغ العمػػػ  يف ألنػػػ   بػػػُ يكػػػوف أف جيػػػ  أنػػػ  عنػػػدم :كقػػػاؿ القفػػػاؿ ي تضػػػ  كمل .كثػػػ

 كػػػػاف إف كعمقػػػػان  كع ضػػػػان  طػػػػوالن  األضػػػػبلع اسػػػػتواء علػػػػى قلتػػػػُ قػػػػدر منػػػػ  كا١ ػػػػًؼ النجاسػػػػة
 .(ِ)األضبلع متساكم

 كع ضػػان  طػػوالن  قلتػػاف كبينػػ  بينػػ  يكػػوف أف كجػػ  ،أضػػبلع  تفاكتػػ ٍ  فػػ ف :القاضػػ  قػػاؿ
 علػػى ا١متػػدٌ  ا١ػػاء  ػػ ا كعلػػى :قػػاؿ ،عمقػػان  مثلػػ  يف ،ع ضػػان  مثلػػ  يف ،كربػػ  ذراع ك ػػو كعمقػػان 
 ،ابلكػوز ا١ػاء منػ  فهخػ  ،ك٨ػو  ال ػن  مػ اب  مػن ٧سان  ٖت  ما كاف إذا الصح اء يف األرض

 .(ّ)كطوالن  عمقان  قلتُ قدر النجاسة إىل الكوز من يبلغ مل ما يستعمل  ال
 أف يعلػػػ  مقػػػداران  يبعػػػد أف بػػػد كال ذلػػػك يكفػػػ  ال :(ٓ()ْ)[حييػػػ ]بػػػن  دمحم اإلمػػػاـ كقػػػاؿ
 .(ِ)(ُ)عن  ركاية يف الكثَ ا١اء يف (ٔ)حنيفة أبو يعترب  كما إلي  تنتش  ال النجاسة

                                                                                                                                                                    

( صورة ا١سهلة: فلو أدخل ا١اء يف الدلو شيئا فشيئا فاٞمي  ٧  ببل خبلؼ ألن  حُ دخل أكؿ ُ)
تنج  شئ يف الدلو نقص الباق  عن قلتُ فصار ٧سا. ف ذا نزل  الدفعة الثانية يف الدلو ك   ٧سة 

 .ُُْ/ُ، اجملموع ُْٗ/ُما يف الدلو فصار اٞمي  ٧سا. انظ : التعليقة 
 . ُْٗ/ُ( مل أجد يف فتاكي  إال أف القاض  حسُ نقل عن . انظ : التعليقة ِ)
 . ِْٗ/ُ( انظ : التعليقة ّ)
 . ُّّ/ُ، ال كضة ُّٗ/ُبن أٛد. كالتصوي  من العزيز  ( يف ا١خ وط: اإلماـ دمحمْ)
بن أيب منصور النيسابورم، ا١لق  ٤ي  الدين،  بن حيِ بن حيِ: أبو سعد دمحم دمحماإلماـ  (  و:ٓ)

 ػ، كقتل  العسك  كتويف:  ْٕٔالفقي  الشافع ، أستاذ ا١تهخ ين كأكحد   علما كز دا، كمولد  
، سَ أعبلـ النببلء ِِّ/ْ، كفيات األعياف ٓٗ/ُ ػ. انظ : هت ي  أألٝاء كالل ات ْٖٓ
 . ُّٔ/ِقات الشافعية ، طبُِّ/َِ
بن كائل الكوىف الفقي  صاح  ال أل،   بن ثعلبة من بك  هللا بن اثب  موىل لبٍ تي  النعماف (  و:(ٔ

كاف يف الفق  إماما حسن ال أل كالقياس، إال أن  كاف م  ب  يف أخبار اآلحاد العدكؿ أف ال يقبل منها 
ق، كتويف: ٖليها، فهنك  علي  أ ل اٟديث ذلك كذمو  فهف طوا، كمولد : ما خال  األصوؿ اجملتم  ع

، سَ أعبلـ النببلء َْٓ/ٓ، كفيات األعياف ُِٔ/ِق. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات َُٓ
ٔ/َّٗ . 



 

 

 635 

 يف الـمياه النجسة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل
 

ًط ال :كج  كيف  ٚي  من يكوف أف كيكف  ،ا١ ًؼ صوب من القلتاف يكوف أف يش
 .اٞوان 
 يبلػغ مل فػ ف (ّ)منػ  أكثػ  عليػ  ص ٌ  ف ف ،اب١اء كوث  إذا النج  القليل ا١اء :عشرة احلادية
 :فوجهاف كطوالن  عمقان  قلتُ

 ي ه  ال أن  ا٠ اسانيُ عند :أصٌحهما(ْ). 
 الػ م البػوؿ ي هػ  كمػا لػ  ةسػبلن  ذلك ككاف .ي ه  أن  س يجبن ا عن :كاثنيهما 

 القػػوؿ علػػى اءبنػػ حامػػد أبػػو الشػػي  بػػ  كق ػػ  ،الع اقيػػوف كاختػػار  بػػ لك الثػػوب يف
 .(ٓ)النج  عل  كاردا ال هور كاف إذا ٔا كقٌيدك  ال سالة ب هارة

 مل ا بنػػػأكج كإف ،(ٕ)كاجػػػ / ةػػػَ العصػػػ  أف علػػػى اءبنػػػ ك ػػػو :(ٔ)علػػػ  أبػػػو الشػػػي  قػػػاؿ
ًط .(ٖ)ي ه   ،(َُ)الػنج  أضػعاؼ سبعة ب  الكاث  ا١اء يكوف أف (ٗ)كا١قدس  احملامل  كاش

                                                                                                                                                                    

، احملي  الرب اين يف الفق  النعماين ِٕ/ُ( انظ : بدائ  الصنائ  يف ت تي  الش ائ  للكاساين اٟنف  (ُ
 . ّٕٔ/ُ، البناية ش ح ا٢داية ُٗ/ُا١عايل ب  اف اٟنف  أليب 

 . ِِ-ُِ/ُ، ال كضة ُّٗ/ُ( نقل  ال افع  كالنوكم عن . انظ : العزيز ِ)
 أكصاؼ الثبلثة للنجاسة.  ( يعٍ: حي ذ ب ٍ ّ)
 . ِِ/ُ، ال كضة ُّٔ/ُ، اجملموع َٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ْ)
 . ُّٔ/ُج كالشي  أيب حامد اإلسف اييٍ. انظ : اجملموع ( نقل  النوكم عن ابن س يٓ)
بن دمحم السنج  الفقي  الشافع ؛ أحد األئمة ا١تقنُ، فقي   بن شعي  أبو عل  اٟسُ (  و:ٔ)

ية  العص  كعامل خ اساف كأكؿ من ٚ  بُ ط يقي الع اؽ كخ اساف، كالٌسنج  نسبة إىل سنج، ك   ق  
َة من ق ل م ك، كتويف:  ، كفيات األعياف ُِٔ/ِ ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  َّْكب

 . َِّ/ُ، طبقات الشافعية لؤلسنوم ّْْ/ْ، طبقات الشافعية الكربم للسبك  ُّٔ/ِ
 /أ.ُٓ( ؿ ٕ)
 . َِْ/ُ( نقل  اإلماـ عن . انظ : هناية ا١ ل  ٖ)
بن إب ا ي  ا١قدسى، مث الدمشقى، اإلماـ الزا د، اجملم  على جبللت     نص أبو الفت (  و:ٗ)

، ُّٔ/ُٗ، سَ أعبلـ النببلء ُِٓ/ِ ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  َْٗكفضيلت ، كتويف: 
 . ُّٓ/ٓطبقات الشافعية الكربم للسبك  

 . ُّٕ/ُ( نقل  النوكم عنهما. انظ : اجملموع َُ)
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ًط  مل ضعي  ك و  كقػاؿ ،سػ يجبػن ا  فػوات مػن الوجػ   ػ ا اإلمػاـ كجعػل ،(ُ)اٞمهػور يشػ
َ  ي ك   كمل ال سل ب  قصد إذا ٔا مقٌيد إن   .(ِ)طهورا ا١اء   ا يكوف كال ،ة

 يف ييسػػػتعمل ا٠بػػػث يف ا١سػػػتعمل أبف القػػػوؿ علػػػى جيػػػئ :دنيج بنػػػكال ا١ػػػاكردم كقػػػاؿ
 .(ْ()ّ)اٟدث يف استعمال  جيوز أن  ،اٟدث

 :فوجهاف ،قلتُ يبلغ كمل ٔاء فكوث  ،إانء يف الكل  كلغ كلو
 نع  :أحدمها. 
 النجاسة     ل لظ ،ال :كاثنيهما(ٓ). 

 .كاحدان  قوالن  ي ه  مل النج  قدر ا١صبوب كاف كلو
 أك أضػػعاف  سػػبعة قػػدر مػػاء عليػػ  فصػػ ٌ  قلػػيبلن  ككػػاف البئػػ  مػػاء ٧ػػ  كلػػو :الػػ كايين قػػاؿ

بػن ا لقػوؿ موافػ  ك ػو قلتػُ  ببلوةػ يقيػد  كمل ذلػك أطلػ  .(ٔ)طهػ  القدر   ا أسفل  من نب 
 بػػ  ا١ػػزاؿ ا١ػػاء يف شػػ ط أنػػ  (ٕ)سػػيهيت كجػػ  ك ػػو .ضػػعي  أضػػعاف  بسػػبعة تػىقىي ػػد  لكػػن سػػ يج

 .أمثا٢ا سبعة قدر يكوف أف النجاسة
                                  

، كفاية النبي  ُّٗ/ُ، ال كضة ُّٕ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ، العزيز ْٕٔ/ُ( انظ : التعليقة ُ)
ُ/ُّٕ . 
( كقاؿ اإلماـ: ينب   أف يكوف الوارد أكث  من ا١وركد علي ، حى حيصل ال سل هب   اٞهة. انظ : ِ)

 . َِْ/ُهناية ا١ ل  
( مل أجد   ا القوؿ بل قاؿ ا١اكردم: أف ا١اء ا١ستعمل يف ا٠بث، ا١نفصل عن النج  كمل يت َ ّ)

 . ِٖٓ/ُابلنجاسة فهو طا   ةَ م ه . انظ : اٟاكم 
( كالبندنيج  قاؿ ّواز استعماؿ ا١ستعمل يف ا٠بث، ييستعمل يف اٟدث. نقل  ابن ال فعة عن . ْ)

  .َُٗ/ُانظ : كفاية النبي  
، ُّٕ/ُ، اجملموع ِْْ/ُ( ك و ا١    ألن  ال ي ه  حيث مل يبلغ قلتُ. انظ : هناية ا١ ل  ٓ)

 . ِْٓ/ُ، هناية احملتاح ِْْ/ُالنج  الو اج 
 . ُِٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٔ)
 .ُٖٓص  انظ : ((ٕ
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 .جامدة أك مائعة النجاسة تكوف أف اف مٌ  ،قلتُ هبا بلغ إفك 
 كػ ا ،٧ػ  أك طػا   ٔػاء كيمًٌل سواءن  طهوران  عاد ،ت َ في  يب  كمل ،مائعة كانت فإن

 .(ُ)أطلقوا
 االسػتعماؿ :كقلنػا .٧اسػة يف ابسػتعمال  النجاسػة كانػ  إذا ما من  يستثٌ أف كينب  

 .(ِ)قلة أل  بلغ كإف طهوريت  يعود ال حٌى  اب١ائ  ا١اء يلح 
ٌَ  كػػاف إف :يقػاؿ كأف ٌَ ػا كػػاف كإف ،زكالػ  عنػػد طهػػوران  عػاد ابلنجاسػػة الت ػ  لػػو كمػػا ت 

َان  كاف َان  ب ا   مت  َان  ت   .(ّ)الت َ ييزؿً  مل إذا ال هورية دكف ال هارة تعود كث
 طهوريتػ  عػادت ،سػتعملم ٔػاء لهػاكمٌ  كإف ،(ْ)طهوريتػ  عػدٍ يى  مل ،ا١ػاء ب َ لهاكمٌ  كلو

 .(ٓ)األص  يف
 بػػػُ ٚػػ  كلػػو ،قلتػػُ ببلوةػػ  طهوريتػػ  عػػود يف الػػوجهُ علػػى الػػوجهُ القاضػػ  بػػٌك 
 ،ق عػان  طػا  اتف فهمػا كالكػدكرة الصػفاء يف ٥تلفاف كمها ٧سة كاألخ ل طا  ة أحدمها قلتُ

                                  
  حى يصَ ( يعٍ: إذا كاف ا١اء أقل من قلتُ، ككقع  في  ٧اسة، كص  علي  ماء طا   أك ٧(ُ

َين يعود الكل طا  ا، حى لو ف ؽ يف إانئُ مل ينجسا، إال بنجاسة  ا١اءاف معا قلتُ، كمل يكوان مت 
 .ُّٕ/ُٖدث فيهما،   ا إذا كان  النجاسة ذائبة. اجملموع 

( قاؿ النوكم: كلو كوث  ا١اء النج  ببوؿ أك ماء كرد أك ع ؽ أك ةَ ذلك ٦ا لي  ٔاء فبلغ ب  (ِ
تُ كال ت َ في  فاٞمي  ٧  ببل خبلؼ: كط يق  يف طهارت  بعد   ا أف يص  علي  ماء آخ  حى قل

 . ُّٕ/ُيبلغ ب  قلتُ طا  ا كاف ا١ضاؼ أك ٧سا. انظ : اجملموع 
: فالعربة بزكاؿ الصفات الي ت ٌَ ا١اء. (ّ  ( قل ي
ب  كصار مستهلكا، مث كق  في  ٧اسة، ( يعٍ: لو كمل ال ا   الناقص عن قلتُ ٔاء كرد بل هما (ْ

 .ُّٕ/٧ُ ، كإف مل يت َ ألن  مكاث ة ا١اء اب١ائ . اجملموع 
، ال كضة ُّٔ/ُ، اجملموع ْٗ، َٓ/ُ، العزيز ِٖٓ/ُ، هناية ا١ ل  ْٓٗ/ُ( انظ : التعليقة ٓ)
ُ/ِِ . 
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مها بق  كإف  .(ُ)ة
 الػ م فالقػدر ،فػٌ ؽ فػ ف ،(ِ)التباعػد قػوال منػ   الت ٌهػ جػواز ففػ  ،جامـدة كانت وإن

 دكف كاف إذا النجاسة في  تبقى ال ال م كيف ،القلتُ دكف كاف إف ٧  النجاسة في  تبقى
 دفعة ف قنا إذا   ا قاؿ ،اٞديد يف ٧  ،القدًن يف ال ا    و :القاض  قاؿ .قوالف القلتُ
 .(ْ)٧سان  الكل عاد بدفعات إانءين (ّ)يف/ ف قنا ف ف كاحدة

 :عشرة الثانية
 :(ٔ)أكج  ثبلثة في  .؟(ٓ)كثَ ماء يف ب مس  ي ه  فهل ،٧ ه  ماءه  كوزو  يف كاف إذا
 فبل ضيقان  أك طه  ال أس كاس  الكوز كاف إف أن  ،اثلثها :أصٌحها(ٕ). 

 ْ كة اآلخ  ا١اء بتح يك يتح ؾ كاف اف في  ال م ا١اء أبف رأس  سعة ال زايل كضب 
 .(ٖ)اتصاؿ فبل ال أس ضي  فهو هبا يتح ؾ ال كاف كإف ،ال أس كاس  فهو عنيفة

 .الكوز امتبلء بش ط ف لك طا  ان  يصَ قلنا كحيث
 فيػ  دخػل إف طػا  ان  يصػَ ك ػل .طهػوران  يصػَ ال فيػ  يػدخل ا١ػاء داـ فمػا ديتلئ مل ف ف

                                  
 . ْٓٗ/ُ( انظ : التعليقة ُ)
 كفي  ٧اسة جامدة فقد ذك  كجهُ، الصحي  منهما: ( قاؿ النوكم: إذا كاف ا١اء أكث  من قلتُ(ِ

أن  ال جي  التباعد بل ٕوز ال هارة من  من حيث شاء: كالثاين جي  التباعد عن النجاسة بقدر قلتُ. 
 . ُّٗ/ُانظ : اجملموع 

 /ب. ُٓ( ؿ ّ)
 . ْٓٗ/ُ( انظ : التعليقة ْ)
 ( ابلش ط أف يكوف ا١اء قلتاف. (ٓ
 .ِٓ/ُه  م لقا. كالوج  الثاين: ال ي ه  م لقا. انظ : العزيز ( الوج  األكؿ: ي (ٔ
، ُْٖ/ُ، اجملموع ِٓ/ُ، العزيز ُٕٗ/ُ، الوسي  ِّٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ٕ)

 . ِْال كضة/
 . ٖٗ/ُ، ٖفة احملتاج ّّ/ُ، ال  ر البهية ُٔ/ُ، أسٍ ا١ ال  ُٕٖ/ُ( انظ : الوسي  ٖ)
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 .(ُ)فبل في ؟ كاف ٦ا أقل
 هبػػػا ا١ػػػاء يصػػػَ ال الػػػي ا١كػػػاث ة يف (ِ)ا١تقػػػدـ ا٠ػػػبلؼ ففيػػػ  منػػػ  أكثػػػ  فيػػػ  دخػػػل كإف

 .(ّ)قلتُ
ًط ك ل َ  يزكؿ ْيث زماانن  ا١اء يف الكوز ديكث أف يش َان  ف ض لو ت   ٖصػل أـ مت ػ
 :كجهاف في  .الفور؟ على ال هورية
 يف منػػػ  أطػػػوؿ الػػػ أس كالضػػػي  الكػػػوز يف الزمػػػاف ذلػػػك أف شػػػك كال .األكؿ :أظه مهػػػا 

 .(ْ)الواس 
 عميػػ  ةػػَ صػػ َ هنػػ  كبينهمػػا حفػػ تُ يف قلتػػُ ف ضػػنا لػػو ،قياسػػ  كعلػػى :اإلمػػاـ قػػاؿ
 تػػزاد ال إذ الكثػػ ة ْكػػ  عنهػػا النجاسػػة األخػػ ل اٟفػػ ة تػػدف  ال أحػػديهما يف ٧اسػػة فوقعػػ 
َان  الكػػوز مػػاء يكػػن مل إذا كلػػ   ػػ ا َان  كػػاف فػػ ف .مت ػػ  الت ػػَ زكاؿ مػػن بػػد فػػبل ابلنجاسػػة مت ػػ
 .(ٓ)ب 

 :قلتُ من  يبلغ قليلو  يف الكوز ةم  كلو
 نا فك ا الكثَ يف ةمس  إذا طا  ان  يصَ :قلنا ف ف . 
 في  ا١ موس ا١اء كينج  ٧سان  طا  ان  يصَ لكن  نا قلنا مث ي ه  ال :قلنا كإف(ٔ). 

 الكػوز مػاء بقػدر القلتػُ عػن يػنقص ٧ػ  مػاء يف ف مس  ،طا  ان  الكوز ماء كاف كلو
 .(ٕ)أكىل  نا هبا كاٟك  النوكم قاؿ .ا٠بلؼ في  ا١ موس ا١اء ب هورية اٟك  فف 

                                  
 . ِْ، ال كضة/ُْٖ/ُ، اجملموع ّٓ/ُيصَ طا  ا. انظ : العزيز ( كا١    أن  ال ُ)
 .ُّٓص  انظ : ((ِ
 .ُّٔ/ُ، اجملموع َٓ/ُالعزيز ( انظ : (ّ
 . ِْ، ال كضة/ُْٖ/ُ، اجملموع ّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ْ)
 . ِّٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٓ)
 . ُّْ، ال كضة/ُْٖ/ُ، اجملموع ِٓ/ُ، العزيز ُٕٗ/ُ، الوسي  ِّٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٔ)
 . ُْٖ/ُ( يعٍ اٟك  ابل هارة أكىل. انظ : اجملموع ٕ)



 

 

 640 

 يف الـمياه النجسة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل
 

 :عشرة الثالثة
ٌَ  ،جامدة ٧اسة الكثَ ا١اء يف كقع  لو  .(ُ)٧  أن  فا١    ،هبا رائحت  تٍ كت 

 .(ِ)النه  بشاطئ ا١لقاة اٞيفة ٔجاكرة ت ٌَّ  ألن  ت  ى هٍ طي  على أنٌ  :دمحم أيب الشي  كعن

 :عشرة الرابعة
َ  البئ  ماء  :كالت هَ التنجي  يف ك 
 ٧اسة في  ككقع  قليبلن  كاف ف ف: 

َ  ف  ي  ًؾ أف :ت ه َان  كيصَ ا١اء يزداد أف إىل ي  حػى خػارج مػن عليػ  يص  أك كث
َان  يصَ َ  كيزكؿ كث  قعػ  فػ ف ال هػور ا١ػاء لينبػ  ينػزح أف ط يقػ  كلػي  ،ت ػَ قػد كاف إف ب 
 ي هػ  مل فعػل كلػو ألف اٟػدٌ  تنجػي  إىل زحالنٌػ يقتض  كقد ،ينب  ما يتنج  ٧سان  يبقى البئ 
 .(ْ)/(ّ)علي  ابلص ٌ  أك ابلنب  الكث ة حد يبلغ حى
 َان  كاف كإف  :جاسةابلنٌ   ى ت يػَّ  أك كث

َ  ف  يػػ  ٌَ  إزالػػة :ت هػػ  أك ،قلتػػُ هبػػا البػػاق  كػػاف إف منػػ  ابألخػػ  أك اب١كػػاث ة إٌمػػا الت ػػ
 .(ٓ)قوؿ يف ت اب إلقاء أك ،ك٨و ا ري   بوب أك ،مكث ب وؿ زكال  انتظار

ٌَ  مل كإف  أـ م لقػػػان  اسػػػتعما٢ا جيػػػوز فهػػػل ،فيػػػ  اٞامػػػدة النجاسػػػة بقيػػػ  كلكػػػن هبػػػا يت ػػػ
 .(ٔ)القوالف في  ،قلتُ؟ بقدر عنها التباعد جي 

                                  
 . ُُُ/ُ، اجملموع ُٖٓ/ُ، الته ي  ُِٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    ُ)
 . ُُُ/ُ، اجملموع ٔٓ-ٓٓ/ُ( انظ : اٞم  كالف ؽ ِ)
 .ّٓ/ُ. انظ : العزيز ( ك و ا١   ّ)
 /أ. ُٔ( ؿ ْ)
، ّٓ/ُ، العزيز َُٖ/ُ، الوسي  ُِٔ/ُ، ْ  ا١    ٔٔٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ٓ)

 . ِٓ/ُ، ال كضة ُْٖ/ُاجملموع 
( القوؿ األكؿ: جيوز استعما٢ا م لقان، كالقوؿ الثاين: جي  التباعد عنها بقدر قلتُ. انظ : العزيز (ٔ
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 فػػػهرة فيهػػػا كقعػػػ  إذا كمػػػا نزعهػػػا عسػػػ  فػػػ ف ،كيسػػػتعمل  النجاسػػػة ينػػػزع أف :كسػػػبيل 
ٌعػ   منهػػا يسػػتقى دلػو كػػل خيلػػو ال إذ اسػتعمال  يتعػػ ر لكػن طهوريتػػ  علػػى فهػو شػػع  ا (ُ)٘ك
ٌَ  كمل قلػػػة مائػػػة يبلػػػغ مػػػاء يقػػػاؿ ،امتحػػػاف مسػػػهلة ك ػػػ   .شػػػع   عػػػن  يصػػػ  ال طهػػػور فهػػػو يت ػػػ

 .(ِ)ببعض  الوضوء
 .(ّ)فت  ٌ  هبا االنتفاع يف حيلة ال :دمحم أبو الشي  قاؿ
 أف ط يقػ  أف ك ػو قياسػنا عػن بعيػدان  لي  شيئان  (ْ)اٟسنبن  حملمد رأي  :اإلماـ كقاؿ

 فهػػو بعػػد نبػػ  فمػػا ،طينػػ  مػػن العليػػا الصػػفحة كيقتلػػ  ضػػمن  يف الشػػع  ليخػػ ج البئػػ  مػػاء ينػػزح
 ْيػث ءالى الػدًٌ  مػواالة يف اإلمعاف فالوج  ،الكل استقاء كتع ر (ٓ)ٌوارةفػى  العُ كاف ف ف ،طا  
 الشػع  نػزح ظنػ  علػى ي لػ  ْيػث البئػ  ٌٚػة مثػل ينػزح حػى حػدا٢ا يف ا١اء ح كة يسكن ال

                                                                                                                                                                    

ُ/ّٓ. 
، ُٕٗ/ِ، ٚه ة الل ة ُٕٓ و ٔعٌ تساق  أك ت    شع  ا. انظ : التقفية ص:  ( ٘ع :ُ)

 . ُُُٔ/ّ، الصحاح ِْٔ/ِمعج  ديواف األدب 
َ : أف يستقى ا١اء كل ، ليخ ج الشع  من . ف ف كان  العُ فوارة، كتع ر نزح ِ) ( كط ي  ت ه

خ ج كل  مع ، فما بق  بعد ذلك يف البئ  كما حيدث، اٞمي ، نزح ما ي ل  على الظن أف الشع  
طهور، الن  ةَ مستيقن النجاسة، كال مظنوهنا، كال يض  احتماؿ بقاء الشع . فاف ٖق  شع ا بعد 

 . ُّٓ/ُ، ال كضة ُْٗ-ُْٖ، اجملموع ّٓ/ُ، العزيز َُٖ/ُذلك، حك  ب . انظ : الوسي  
ساؿ عن ذلك، فبل جيد جواابن، كيقوؿ: ا٠بلص من  ( حك  اإلماـ اٞويٍ عن :  ككاف شيخ  يي ّ)

 .ِّٔ/ُب ٌ  البئ  كاحتفار أخ ل. هناية ا١ ل  
هللا الشيباين،  هللا الشيباين العبلمة، فقي  الع اؽ، أبو عبد بن ف قد أبو عبد بن اٟسن دمحم(  و: ْ)

س ، كنشه ابلكوفة. كمن شيوخ : أبو حنيفة، كالقاض  أبو الكويف، صاح  أيب حنيفة. كلد بوا
بن أن ، كمن تبلمي  : الشافعى، كأبو سليماف اٞوزجاىن، كأبو عبيد  يوس ، كاألكزاع ، كمالك

، اتري  َٖ/ُ ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات  ْٖٗ ػ. كتويف:  َِّبن سبلـ، كمولد :  القاس 
 . ُّْ/ٗ، سَ أعبلـ النببلء ُْٖ/ْاف ، كفيات األعيُٗٔ/ِب داد كذيول  

ٔعٍ العُ ٖ ؾ كتدكر ٔائها. يقاؿ لكل ما مل يتح ؾ كمل يدر: دىٌكارة كفػىٌوارة،  ( الفوارة:   ٓ)
، هت ي  الل ة ِٕٗ/ٖبفتحهما، ف ذا ٖ ؾ أك دار فهو ديٌكارة كفػيٌوارة، بضمهما. انظ : العُ 

 . ّْٗ/ُاحملي  ، القاموس َُٖ/ُٓ
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 .(ُ)كل 
 مػ  زحالنٌػ تواؿ فيصَ ،است هاران  ثبلاثن  أك م تُ ٌٚها مثل ينزح أف ىلى كاألىكٍ  :اإلماـ قاؿ

ٌُ  مسػلك ك  ا ،اٞارم كا١اء النجاسة كدف  ا١اء ح كة  فهػو البئػ  يف ذلػك بعػد بقػ  فمػا بػ
 .(ِ)مظنوهنا كال النجاسة متيقن ةَ ألن  طهور

 عىًملى  ،ظن  خبلؼ على شع ة في  ككجد دلوان  من  نزح ف ف .ال هارة ،نب  فيما كاألصل
 .الدلو ذلك يف ٔقتضا 

 ةلػ  فػ ف ،شػيئان  يػ  مل كإف .٧ػ  فهػو شػع ة في  رأل ف ف ،النزح قبل دلوان  استقى كلو
 كال الػ  .األصػل تعػارض قػويل علػى بػٍين اسػتعمال  فجػواز ،شػع ة عن خيلو ال  أنٌ   ظنٌ  على
 طهػػور  ػػو :بعضػػه  قػػاؿ ،فيػػ  شػػع ة ال أف تػػيٌقن فػػ ف ،(ّ)ا٠مػػ  مػػدمٍ ثيػػاب يف سػػيهيت كمػػا
 أف ال ػػا   ا١ ػػًؼ  ػػ ا أف كمعنػػا  .(ٓ)التباعػػد قػػويل علػػى خيػػ ج  ػػو :ال ػػزايل كقػػاؿ .(ْ)ق عػػان 
 .قلتُ من أقل الشع  كبُ بين 

لسى  ٍ فليػي  النزح حُ ا١اء من يصيبها ٔا فنج  كأط افها البئ  جدراف كأما
بػن ا قاؿ ،(ٔ)

 .(ٖ)/(ٕ)فلينزح ٧سة قلنا كإف ،أبس فبل طا  ة ال سالة قلنا إفٍ  مث الصبلح
 علػى خيػ ج أف كينب ػ  ،م هػ ة ةػَ طػا  ة ال يسالة ،قولنا على نىظ ه  .أبس ال :قول  كيف
 ٧اسػػػة يف ا١ػػػ    علػػػى مف َّعػػػة كا١سػػػهلة ،ابلكثػػػ ة أك ا١خالفػػػة بتقػػػدي  اعتبارمهػػػا يف الػػػوجهُ

                                  
 . ِْٔ-ِّٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ُ)
 . ِْٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ِ)
 .ُٕٗص  انظ : ((ّ
 . ُٔ/ُ، أسٍ ا١ ال  ْٓ-ّٓ/ُكانظ : العزيز  ُْٗ/ُ( منه  النوكم. انظ : اجملموع ْ)
 ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم.  ُّٓ، ُّٔ، البسي  صُٕٔ/ُ( انظ : الوسي  ٓ)
 .ُّٓ/ُ، ال كضة ُْٖ/ُ، اجملموع ّٓ/ُانظ : العزيز  ((ٔ
 . ٖٕ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ٕ)
 /ب. ُٔ( ؿ ٖ)
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 ا١ػتمع  الشػع  فػ ف .(ُ)أيضػان  ب هارهتػا القػوؿ علػى ريتصوٌ  :تدريس  يف ال زايل كقاؿ .الشعور
 .ق عان  ٧  كذلك كاللح  اٞلد من ش ء عن ينفك ال

ًكؾ أم    ا :النوكم كقاؿ  .(ِ)عدم  األصل ألف م
 ف ف ،طهور فهو بيد  انتزعها  فف ،جامدة ٧اسة في  ككقع  قلتُ البئ  ماء كاف كلو
 :حالتاف فل  ابلدلو انتزعها
 فهػو ،طهػور فيػ  ا١ػاء مػن شػ ء حولػ  أك فيػ  الػدلو إىل النجاسػة درتبػاي أف: أحدمها 

 فيػ  كمػا الػدلو ابطػن كيكػوف ،يضػ  مل النجاسػة ا١ػاء مػن شػ ء تبػ  فػ ف .أيضان  طهور
 .فيها ما تنج  البئ  يف ق  ة من  ق  تٍ  ف ف .٧سان 
 .٧  في  كما الدلو فباطن ،كنزع  كاحدة دفعة الدلو يف كا١اءي  النجاسة دخل  كإف
 :الدلو كظا   البئ  ماء كأٌما
  .(ّ) افطا  أهنما :أصٌحهما :فوجهاف التباعد نوج  مل ف ف -
 ق عان  ٧ساف فهما ،ابنأكج كإف. 

 .ق  ة الباق  إىل الدلو من ق   لو :األكؿ كعلى
 ٧ساف فا١اآف ،الباطن من كان  ف ف. 

                                  
(   ا تف ي  على ا١    ك و أف الشع  ٧ ، ف ف قلنا طا   فا١اء على طهارت  ص ح ب  ال افع  ُ)

َ : كنقل عن ال زايل أن  أج ل يف تدريس  للوسي    ا اٟك  م  القوؿ ب ه ارة الشع ، قاؿ: ألف كة
ًكؾ ألن   مها ذلك ٧ ، ك  ا النقل إف ص  عن  م الشع  يتمع  ملتصقا ب  شئ من جلد الفهرة ٟك

، اجملموع ٕٗ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ْٓ/ُتو   منج  كاألصل عدم  كهللا أعل . انظ : العزيز 
ُ/ُْٗ . 
ًكؾ ألن  تو   منج  ِ) كاألصل عدم  كهللا أعل . انظ : ( قاؿ النوكم:   ا النقل إف صٌ  عن  م

 . ُْٗ/ُ. اجملموع ٕٗ/ُالوسي  
( كأما ٧اسة ظا   الدلو فلمبلصقة ا١اء النج  ك و الباق  بعد ا١  كؼ، كإمنا حكمنا ب هارة ما ّ)

يف الدلو ألن  انفصل عن الباق  قبل أف ينقص عن قلتُ كإمنا نقص بعد انفصاؿ ا١هخوذ، فلو خال  
 . ُُْ/ُالدلو شيئا فشيئا فاٞمي  ٧  ببل خبلؼ. انظ : اجملموع  كأدخل ا١اء يف
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 علػػػػى فهػػػػو ،طػػػػا   البػػػػاق  أف حي الٌصػػػػ علػػػػى كف عنػػػػا ،ظػػػػا    مػػػػن كانػػػػ  كإف 
 .طهارت 

 أيضان  طا   فالباق  ،الباطن أك الظا   من أهنا يف شكٌ  كإف. 
َ  كأراد الباق  ينج  كحيث  .في  كي مس  الدلو ي دٌ  أك ،في  يصب ٌ  أف ف  يق  ،ت ه
 علػى الوجهػاف الػدلو مػاء طهػارة فف  ،البئ  يف النجاسة بقي  لو كك لك :ال زايل قاؿ

 .(ُ)ب هارت  الق   كالوج  القدًن
 ٧سػػاف فا١ػػاآف ،النجاسػػة تعقبػػ  مث أكالن  الػػدلو يف ا١ػػاء مػػن شػػ ء ينصػػ ٌ  أف: الثانيــة 

 .القولُ على
 كجػػوب بعػػدـ القػػوؿ علػػى طػػا   لوالػػدٌ  يف انصػػ ٌ  فمػػا ،البئػػ  يف النجاسػػة بقيػػ  كلػػو
 الكػػل عػػاد البئػػ  يف فسػػق  ،الػػدلو مػػاء جاسػػةبن حكمنػػا كحيػػث .٧ػػ  الػػدلو كظػػا   التباعػد
 .التباعد كجوب عدـ قوؿ على طا  ان 

َ  أراد كلو  .البئ  إىل  دَّ ي ي  أف ف  يق  :ت ه
 .(ِ)اتفاقان  الكل في ه  البئ  إىل ٔائ  كي د  الدلو من بيد  النجاسة  ًٌجخيي  أف :كاألىٍكىلى 
 ٖديػدان  القلتػاف قلنػا سػواءه  ،يػيػؤىثًٌ  نقػصو  علػى ٤مػوؿ قلتُ نقص يف هاكلٌ  ورالصٌ  ك   

 .تق يبا أك
ًاؼ كػػػاف إذا :ا١ػػػاكردم كقػػػاؿ ًفػػػ  مػػػا ألف جيػػػز مل ،ابليػػػد االةػػػ  تنجػػػي  يوجػػػ  هبػػػا ي 

َ ا(ْ)اليد/ بُ ففٌ ؽ .(ّ)ابقي   .ضع  كفي  ،كة

                                  
( مل أجد   ا الكبلـ عند اإلماـ ال زايل كلكن كجدت نٌص الكبلـ قاؿ ب  اإلماـ اٞويٍ. انظ : ُ)

 . ُِٔ/ُهناية ا١ ل  
 . ُِْ/ُ، اجملموع ّٖ، ّٕ/ُ( انظ : البياف ِ)
 ي من يد  ماّ)

ًاف . انظ : اٟاكم  ( كزاد ا١اكردم: فيػينىجًٌ  . ّّٕ/ُالقى الباق  من ا١اء بعد اة
 /أ. ُٕ( ؿ ْ)
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 :فرع
 جنابت  ارتفع  ،نزح  قبل البئ      ماء يف جن  ان م  لو ،(ُ) ينا١تهخٌ  بع  قاؿ

 .ب  الشع  من ش ء التصاؽ الحتماؿ آخ  ماء بدن  على يفي  حى  يصلٌ  ال لكن
 :ا بنأكج ف ف ،التباعد قوؿ   ا على خي ٌج أف   كينب
 طه  ،قػيٍ ب  ظن  على ي ل  كمل ،من  ق يبان  الشع  من شيئان  ي  مل ف ف. 
 صػػحة ففػػ  ،قػيٍ بػػ  ظنػػ  علػػى ةلػػ  كإف .ي هػػ  مل قلتػػاف بينهمػػا كلػػي  بق بػػ  رآ  كإف 

 .(ِ)القوالف طهارت 
 ،ةسػػل  أكجػػ  شػػع  بدنػػ  علػػى رأل فػػ ف خػػ ج إذا لكػػن ،جنابتػػ  ارتفعػػ  ،يػػ   مل كإف

 مل ظن  على ي ل  مل كإف ،القولُ على خ ج ،من  خيلوا ال أن  ظن  على ةل  ف ف ي   مل كإف
 .ةسل  جي 

 جناسة فيو وقعت إذا اجلاري ادلاء يف :الثالث الفصل

 جػػزء كػػل كانفػػ اد اٞػػ ايف يف فاصػػلالتٌ  طبعػػ   ػػ ا فػػ ف .ال اكػػد ل بيعػػة ٥ػػال   عيػػبػٍ كطى 
ًاد التواصل ف بع  ال اكد ا١اء كأٌما .ْكم   .اٟك  يف كاالستواء (ّ)كال

 .مائعة أك جامدة تكوف أف ف ما ٧اسة في  كقع  ف ذا

 كادلي ة جامدة تكرن أن :األول القسم

 .٧  فا١ت ٌَ  شيئان  منها ة ؽ ف ف

                                  
: مل أق  على توثي    ا الكبلـ. (ُ  ( قل ي
: القوؿ األكؿ: طهارت  من اٞنابة، كالقوؿ الثاين: مل ي ه .(ِ  ( قل ي
ًاج . انظ : معج  ا١ص لحات ص: ّ)  . ُٕٓ/ِ، معج  من الل ة ُّّ( يعٍ ال
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 أك ،(ُ)ج يػػ  دكف ٕػػ م أك ،ا١ػػاء ّػػ م جاريػػة تكػػوف أف ف مػػا ،منػػ  شػػيئان  يت ػػَ مل كإف
 .عليها جي م كا١اء كاقفة

 :جبريو جتري كانت فإن
 كال .(ّ)الصحي  على د ابعٍ  كما لهاقبٍ  ما (ِ)ح ًن كجيتن  ،طا   ٖتها كما فوقها فما

 .(ْ)أقل أك تُقلٌ  ج ية كل تكوف أف بُ ف ؽ
 ،النجاسة ج ية فوؽ الي اٞ ية أف :كالكايف الته ي  صاح  ب  كجـز (ٓ)النصٌ  كعن

 خػػبلؼ فيهػػا فيكػػوف النجاسػػة ٤ػػل علػػى ١ كر ػػا ال سػػالة حكػػ  حكمهػػا دكهنمػػا كانػػ  إذا
 .(ٔ)ال سالة

                                  
، اجملموع ّٗ/ُبكس  اٞي  ك   الدفعة الي بُ حافي النه  يف الع ض. انظ : البياف  ( اٞ ية:ُ)
 . ِِْ/ِٗ، اتج الع كس َُُٕ/ُ، القاموس احملي  ُْْ/ُ
اين  هبا. ما يبلم  النجاسة، كينع   عليها، كيلت  هبا، كيت َ شكل ج    و: ح ًن النجاسة( ِ)

 . ٕٗ/ُانظ : ش ح مشكل الوسي  
( كاألص : ما قاؿ النوكم: ف ف كاف ال م حيي  هبا قلتُ فهو طا   كل  أف يت ه  من أم موض  ّ)

أراد، كلو من نف  النجاسة كال جيتن  شيئا، كأن  ال جي  اجتناب اٟ ًن ال يف اٞارم كال يف ال اكد 
، العزيز َُٔ-ُٗٓ/ُ، الته ي  ِْٗ/ُٞمهور. التعليقة   ا  و ا١    ا١شهور ال م ق   ب  ا

 . ُْْ/ُ، اجملموع ٓٓ/ُ
( الصواب: تف ي  ما بُ قلتُ أك دكن . قاؿ النوكم: كا١شهور يف ا١    كال م علي  اٞمهور أن  ْ)

اكد. ال ف ؽ بُ اٞارم كال اكد يعٍ: ف ف كاف قلتُ كمل يت َ فهو طا  ، كإف كاف دكهنما فنج  كال  
 . ُّٔ/ُ، ال كضىة ُْْ-ُّْ/ُانظ : اجملموع 

 .ُٕ/ُ( انظ : األـ (ٓ
؛ ألف ٔ) ( قاؿ الب وم: إف كان  ٕ م م  ا١اء؛ فمحل النجاسة من ا١اء كالنه  ٧ ، كما دكن  طا  ه

النجاسة مل تصل إلي ، كاٞ ية الي تعق  النجاسة ت سل احملل؛ فهو يف حك  ةيسالة اٞنابة؛ حى لو  
ا كراء ا طا  . كان  النجاسة ٧اسة كل و أك خنزي و؛ فبل بد من سب  ج ايت ٕ م عقبيها، مث م

 . ُِٗ/ُ، كنقل ابن ال فعة عن صاح  الكايف. انظ : كفاية النبي  َُٔ/ُانظ : الته ي  
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 .(ُ)السابعة إال ي ه  ال  ف نٌ  ظةم لٌ  النجاسة تكوف أف إال طهارهتا كالٌصحي 
  ًاؼ أفٌ  :كج  كفي  .التباعػد قويل على خي ج ،النجاسة ج ية أماـ الي اٞ ية من االة

 ك ػػو النجاسػػة جوانػػ  ٚيػػ  يف طػػ د  يقتضػػ  مػػا العػػ اقيُ كػػبلـ كيف :ال افعػػ  قػػاؿ
 .(ِ)كال اكد اٞارم جعل مقتضى

 قػدر اٞاريػة كانػ  فػ ف ،ا١ػاء كجػ  أك العم  يف كمساحتها كمشا٢ا ديينها على ما اكأمٌ 
 :ف  يقاف ،فهكث  قلتُ
 بقػػػدر التباعػػػد جيػػػ  ك ػػػل .(ّ)طػػػا   أنٌػػػ  :العػػػ اقيُ عػػػن أحػػػدمها :العمػػػ اين حكامهػػػا 

 :(ٓ)كجهػاف فهنػا جيػ  ال :قلنػا كإف ،(ْ)أكىل/ فهنا ،ال اكد يف جي  :قلنا إف :قلتُ؟
 .كجوب   نا كاألقي  :بعضه  قاؿ

 مهػػػا كال افعػػػ  ال ػػػزايل كحكامهػػػا ،كجهػػػُ طهارتػػػ  يف أفٌ  :٠ اسػػػانيُا عػػػن كالثػػػاين  كة
 :(ٔ)فقاؿ آخ  كج  على
 إليها ندب كما ،النجاسة موارد ٕن  اكإمنٌ  ب هارت  الق   :أحدمها. 
 القاض  أكرد  ما فه ا .كال اكد التباعد قويل على خي ج  :كالثاين  َ  .(ٕ)كة
 :كاٞديػػد كآخػػ كف ال ػػزايل كاختػػار ،يت ػػَ مل إذا ،طػػا   ف نػػ  تػػُقلٌ  مػػن أقػػلٌ  كانػػ  كإف

                                  
 . ُّٔ/ُ، ال كضة ُْْ/ُ، اجملموع ٓٓ/ُ، العزيز َُٔ/ُ( انظ : الته ي  ُ)
 . ٓٓ/ُ( انظ : العزيز ِ)
 . ُّْ/ُ، اجملموع ّٗ/ُ( لتفاصل ٚي  أجزاء اٞارم، ك و ال اج  عند النوكم انظ : البياف ّ)
 /ب. ُٕ( ؿ ْ)
( من قاؿ بعدـ اعتبار التباعد بسب  في  أف ج ايف ا١اء دين  من انبثاث النجاسة كتفشيها، فبل ٓ)

 . ُّٔ/ُ، ال كضة ٓٓ/ُ، العزيز ِٔٔ/ُحاجة إىل االستظهار ابلتباعد. انظ : هناية ا١ ل  
، ُّٖ/ُ( ألف التفاصل ىف جهة تبلح  اٞ اايت ىف طوؿ النه  ال ىف الع ض. انظ : الوسي  ٔ)

 . ٓٓ/ُالعزيز 
 . ّْٗ، ِْٗ( انظ : التعليقة ص ٕ)
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 .(ُ)٧  أن  حي الصٌ 

 :ادلاء جري دون جتري أو عليها جيري وادلاء ،واقفو النجاسة كانت وإن
 كمػا ككجه  ا١اء عم  من ٝتها يف  و كما يبلقها مل ما ٖتها كما فوقها فيما فاٟك 

 :(ِ)ـتقدٌ 
 .ا١    على طا  ان  قبلها ما فيكوف
تها جانبها على كفيما  :(ّ)ال  يقاف ٝك
 :عنها انفصل فما ،ٖتها ما كأٌما
 طا   فهو ،قلتُ يبلغ  ي منٍ   ً يً  ٍ جى  كل كاف ف ف. 
 يبل هما ال كاف كإف: 

 اٞديد على ٧  قلتُ من أقلٌ  كبين  بينها فما. 
 كجهاف ففي  فهكث  قلتاف كبين  بينها كما: 

 طا   أن  ٚاعة كاختار  :أحدمها(ْ). 
 ٧  أن  ،النص إىل كنس  :كأصٌحهما(ٓ). 

  ػػ ا كعلػػى .(ِ)طػػا  ان  فيكػػوف قلتػػُ قػػدر موضػػ  يف جيتمػػ  أف إىل (ُ)ف اسػػ  امتػػدٌ  كإف

                                  
 . ُْْ-ُّْ، اجملموع ُٖ/ُ، الوسي  ّٗ/ُ، البياف ِِ/ُ( ك و ا١   . انظ : ا١ه ب ُ)
 .ُْٕ-ُْٔانظ : ص  ((ِ
 . ُْْ-ُّْاجملموع ا   بش ط أف يكوف قدر قلتُ فهكث . انظ : ( كال اج  عند النوكم أن  ط(ّ
 .ُّْ/ُ( منه  ابن القاص. نقل  عن  النوكم. انظ : اجملموع (ْ
، ُْٓ-ُّْ، اجملموع ٓٓ/ُ، العزيز َْ-ّٗ/ُ، البياف ُٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : األـ ٓ)

 . ِٔ/ُال كضة 
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 .(ّ)صورت  فه   ابلٌنجاسة يت ٌَ  كمل ٧  ،قلة أل   و ماء :يقاؿ
 النجاسػػة حكػػ  فيػػ  البػػوؿ بسػػب  ا١ػػاء علػػى ق عػػوا الػػي الػػدعوة كحكػػ  :القاضػػ  قػػاؿ
 .(ْ)اٞامدة

 .مائعة النجاسة تكرن أن :الثاين القسم
 ت  ف ف َ  حكػ  فيكوف جامدة كنجاسة ك و .٧  ا١ت ٌَ  فالقدر ،ةٌَ  ا١ائعػة مػن ةػ

 .اٞامدة النجاسة يف (ٓ)تقدـ كما
 تي ٌَ  مل كإف. 

 عدـ كاف ف ف  ًٌَ  .(ٔ)تقدـ ١ا ٥الفان  ٌدرقي  ،ا١عتربة الصفات يف ا١اء ١وافقتها  ً ت 
َان  كػػاف كإف ،يػػنج  قلػػيبلن  كػػاف إف  أنٌػػ فا١ػػ    ،لقٌلتهػػا كػػاف كإف  .(ٕ)يػػنج  مل كثػػ

ٌَ  إال يػنج  ال اٞػارم أف ا١تقػٌدـ القدًن القوؿ كفي   كبلمػ  كاضػ  ب ال ػزايل كاختػار  .ابلت ػ

                                                                                                                                                                    

 ء دائ  كثَ ال ينق  ، كف اس  الليل كالنهار ساعاهتا كهكقاهتا.  و كل شى( الف س : ل ة: (ُ
الف س  اص بلحا: ا١سافة ا١علومة من األرض، ك و فارس  مع ب. الف س  عند الشافعية كاٟنابلة: 

ًا، كا١يل )َُّ،ُُثبلثة أمياؿ ٦ا يعادؿ ) ( كيلو مً. انظ : التقفية يف الل ة ُٕ.ّ( كيلو م
ا١كياؿ  ، اإليضاح كالتبياف يف مع فةْٖٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِْٖ/ُ، الصحاح اتج الل ة ِْٗص

 . ْٓ، ا١كاييل كا١وازين الش عية لدكتور عل  ٚعة صٕٕكا١يزاف البن ال فعة ص
( يعٍ جيتم  يف موض  كي كد حي يبلغ قلتُ ألف أجزاء ا١اء اٞارم ميتػىفىاًصلىةه، فبل يتقول البع  ِ)

ًادان.  ، أك حف ة م  منها ابلبع ، كال تندف  النجاسة إال أبف ٕتم  يف حىٍوضو
( صورة ا١سهلة: إف كقف  النجاسة، كج ل ا١اء عليها مث أف اٞارم على النجاسة ك و قليل، (ّ

 ينج  ٔبلقاهتا، كال جيوز استعمال  إال أف جيتم  يف موض  قلتاف من . 
( قاؿ القاض :  إف كان  النجاسة بوال يعلو زبد ا ا١اء، فحكمها حك  النجاسة اٞامدة. انظ : ْ)

 . ِْٗ/ُالتعليقة 
 .ُُّص  انظ : ((ٓ
 .ٓٔ انظ : ((ٔ
 . ُُٗ/ُ، كفاية النبي  ِٔ/ُ، ال كضة ٗٔٔ/ُ( انظ : اٟاكم ٕ)
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َة كاألهنار اٞداكؿ بُ ذلك يف ف ؽ كال في  َ ا الكب  .(ُ)كة
ٝىي قى ] كال ػزايل كاإلماـ َة األهنػار أبف الق ػ  ،اٞمهػور عػن مػٍ ًكايٌ  (ِ)هػا[ا  ديكػن الػي الكبػ

 النجاسػػػػة حػػػ ًن إال فيهػػػا جيتنػػػ  ال قلتػػػُ بقػػػدر كلهػػػػا النجاسػػػة جوانػػػ  عػػػن فيهػػػا التباعػػػد
 .(ّ)فق 

ٌَ  مػا كح ديهػا النجاسػة حػوؿ عٌمػا التباعػد يف ا١ػ كور ا٠بلؼ فيها أييت كال  شػكل  يت ػ
 (ْ)/.كالتفاف  عليها ابنع اف  بسببها

 كجهػان  كركل .(ٓ)أيضػان  ال اكػد يف جيتنبػ  اٟػ ًن   ا أفٌ  ،ككجيز  كسي   يف ال زايل كركل
 علػػى فيمػػا التباعػػد خػػبلؼ فيهػػا جيػػ ء أنػػ  ط يقػػة أيضػػان  كحكينػػا .جيتنػػ  ال أيضػػان  اٟػػ ًن أفٌ 

 .جانبيها
. (ٕ)كالعظيمػػة (ٔ)ا١عتدلػػة األهنػار بػػُ فػ ؽ ال ف نػػ  ا١ػػ    خػبلؼ كلػػ  ك ػ ا: ال افعػػ  قػاؿ
 .التباعد جي  ال قلنا إذا فيهما جيتن  ال اٟ ًن كإف فيهما جارو  التباعد كخبلؼ

 ٚاعػة عليػ  نػص كقػد ،قلػ ي  ،ال اكػد ٓبلؼ ح دي  جيتن  اٞارم :الصبلحبن ا كقاؿ
 .(ٖ)كالب وم الصباغبن كا كا١اكردم دمحم أبو الشي  منه 

                                  
 . ْٓ/ُ، العزيز ُٖٓ/ُ( انظ : الوسي  ُ)
 ( ك ا يف ا١خ وط كالكلمة ةَ مق كؤة. (ِ
 . ٓٓ/ُ، العزيز ُٕٖ-ُٖٔ، الوسي  ِٗٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ّ)
 /أ. ُٖ( ؿ ْ)
 . ُُٓ/ُ، الوجيز ُٕٖ/ُ( انظ : الوسي  ٓ)
( الف ؽ بُ األهنار العظيمة كا١عتدلة، أما العظي ، فقد قاؿ:  و ال م ديكن التباعد في  عن جوان  ٔ)

َة الي جي م  النجاسة كلها بقدر القلتُ. كا١عتدؿ ما ال ديكن في  ذلك، كيدخل في  اٞداكؿ الص 
 يبلغ ما بُ حافتيها قدر قلتُ، كلكن ال ديكن التباعد فيها بقدر قلتُ فيها ا١اء اليسَ، كاألهنار الي
 . ٔٓ-ٓٓ/ُ، العزيز ُٖٔ/ُمن كل جان . انظ : الوسي  

 . ٕٓ/ُ( انظ : العزيز ٕ)
، الته ي  ِّْ/ُ، اٞم  كالف ؽ ٕٓ-ْٕ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َّْ/ُ( انظ : اٟاكم ٖ)
 . ّْٓبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم العزيز، الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد َُٔ/ُ
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 :فروع
 :األول

 ٨كػ  ال أانٌ  خػبلؼ كال ،العظػي  الػوادم أسػفل كاقفػة النجاسػة كانػ  إذا :اإلماـ قاؿ
 ْيػث سػفل  يف البلصػقة النجاسة  ٍ قلَّ  إذا ا١عتدؿ النه  يف اٟك  كك ا ،ينحدر ما جاسةبن
 .انتهى (ُ) .هبا ت ٌَ ا يتوق  ال

 (ّ) ػػػ  [ ]تػػػداين صػػػورة يف ا١ػػػاكردم كحكػػػى ،األكؿ يف خػػػبلؼ حكايػػػة (ِ)مٌت[ ]كقػػػد
ػػ ٌ  (ْ)راسػػ  ا١ػػاء أسػػفل جاسػػةالنٌ  كانػػ  إذا :فقػػاؿ .كجهػػُ  ا١ػػاء مػػن ىالسػػفل ال بقػػة هبػػا ٘ك
 ذلػػك مثػػل كحيًكػػ ى  .(ٓ)كجهػػاف العليػػا كيف .قلتػػُ تبلػػغ مل إف أم ٧سػػة فالسػػفلى ،العليػػا دكف
 هنػػ  يف مف كضػػان  ذلػػك يكػػوف قػػد لكػػن ،أسػػفل  دكف ا١ػػاء أعلػػى هبػػا ٘ػػ ٌ  طافيػػة كانػػ  إذا فيمػػا
 النجاسػة عػن البعػد يف ا٠ػبلؼ  ػو ا٠ػبلؼ فيكوف ،قلتُ من  ج ي  كل يف تكوف ال ص َ

                                  
( قاؿ اإلماـ: فهما ًإذا كان  النجاسة كاقفةن راسيةن يف أسفل الوادم العظي ، فبل خبلؼ أان ال ٨ك  ُ)

بنجاسة ما ينحدر، ك  ا ٤اؿه ٗيل ، كليكن ما ينحدر عن النجاسة كما عن اليمُ كاليسار يف أم  
 َ : لو كقع  بع ة ص  ة يف كادو من أكديتنا، ككاف ال يتوٌق  ت َ ذلك الوادم ٔثل تلك التباعد. قل ي

النجاسة، كًإف كاف يت َ أبكث  منها، ف ذا تنا ى ص   النجاسة، فه  ابإلضافة إىل   ا الوادم كاٞيفة 
الواقعة يف أسفل الوادم العظي ، فيج  الق   ب هارة ما ينحدر يف     الصورة. انظ : هناية ا١ ل  

ُ/ِٔٗ . 
 ( ك ا يف ا١خ وط كالكلمة ةَ مق كءة. (ِ
 ( ك ا يف ا١خ وط كالكلمة ةَ مق كءة. (ّ
، ُِٖٖ/ُ، القاموس احملي  ّٖٔ/ٖ( راس : ٔعٌ تبق  النجاسة مكاهنا. انظ : احملي  يف الل ة ْ)

 . ُّٓ/ّٖاتج الع كس 
( الوج  األكؿ: أهنا طا  ة؛ ألهنا مل ٕ  على النجاسة كال الىقػىتػٍهىا، فصار كا١اء ا١تقدـ عليها. كالوج  (ٓ

الثاين: أهنا ٧سة؛ ألف ج ية ا١اء إمنا ٘ن  من اختبلط  ٔا تقدـ كأتخ ، فهما ما عبل من  كسفل من 
ال هارة كالنجاسة. انظ : اٟاكم  طبقات  فهو ابل اكد أشب ، كال اكد يتمٌيز حك  أعبل  كأسفل  يف

ُ/ِّْ . 
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 عػػن اإلمػػاـ حكػػى كقػػد .(ُ)جانبهػػا مػػن عنهػػا البعػػد يف  ػػو كمػػا قلتػػُ قػػدر كالسػػفل كالعلػػو
 .(ِ)شيخ 
 موضػػػ  سػػػدٌ  كلػػػو .يػػػنج  ال ٧اسػػػة علػػػى ضػػػ كي  إذا ،أسػػػفل  مػػػن ينػػػزؿ الػػػ م الكػػػوز :الثـــاين
 ا١ػػاء أفٌ  :ا١ػػاكردم قػػوؿ منػػ  كيقػػ ب ،(ّ)القاضػػ  ذكػػ   .اب١ػػاء يػػنج  ،٧ػػ  بشػػم  ال شػػ 

 .(ٓ)ٖت  ما ينج  ال أعبل  ٧اسة كقع  إذا ،(ْ)فػىٌوارة من ا١تصاعد
 لػػ  جانبيػػ  مػػن كػػل يف الػػ م فا١ػػاء .راكػػداف كجانبػػا  ،كسػػ   يف ا١ػػاء جيػػ م حػػوضه  :الثالــث
 .اٞارم حك  ل  كاٞارم ،ال اكد ا١اء حك 
 تقدـ ما اٞارم يف فاٟك  ،ا١اء جي م ككاف جامدة ٧اسة كقع  ف ذا(ٔ). 
 كاقفة كان  كإف: 

 ككػػػ ا. (ٕ)تقػػػدـ كقػػػد النجاسػػػة علػػػى اٞػػػارم حكػػػ  فحكمهػػػا، عليهػػػا جيػػػ م كا١ػػاء 
 .اٟ ًن يف الكبلـ

 ا١تقدمُ ال  يقُ على خي ج اٞانبُ على ما فهما. 
 طا  اف(ٖ)مها/ النجاسة جاني على ما ب هارة الق   ك و :األكؿ فعلى. 
 م  النجاسة في  ال م ا١اء يعترب كاحدان  الكلٌ  جعل ك و :الثاين كعلى 

                                  
 . ِّْ/ُ( انظ : اٟاكم ُ)
 . ِٗٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ِ)
: مل أق    ا الكبلـ يف كتاب  التعليقة كالفتاكم ل  كلكن نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ّ) ( قل ي
ُ/ُْٖ . 
بى ي ا١اًء. انظ : العُ (   :(ْ  . ّْٗ/ُّ، اتج الع كس ْٖٓ/ُ، القاموس احملي  ِٕٗ/ٖ مىنػٍ
( مل أجد   ا الكبلـ عند ا١اكردم كال من نقل عن . كإمنا كجدتي  من قوؿ اإلماـ اٞويٍ. انظ : ٓ)

 . ُُُ/ُٖهناية ا١ ل  
 .ُْٔص  انظ : ((ٔ
 .ُِٓص  انظ : ((ٕ
 /ب.ُٖ( ؿ ٖ)
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 فهو قلتُ يبلغ مل ف ف .كالعم  اٟوض جاني إىل ال  فُ من جياكر  ما
 .التباعد قوال ففي  ،بل هما كإف ٧ 

ٌَ  فػػػ ف ،ال اكػػػد يف النجاسػػػة كقعػػػ  كإف  كػػػاان فػػػ ف .فػػػبلٌ  كإال ٧سػػػاف كاٞػػػارم فهػػػو ت ػػػ
 .(ُ)ف ا  اف أكث  أك تُقلٌ 

 :ط يقاف قلتُ بقدر عنها التباعد كجوب كيف
 التباعد قويل على  أنٌ  :أحدمها. 
 بوجوب  الق   :كاثنيهما. 

  ػػ   ،قلتػػُ فيػػ  يبلػػغ موضػػ  يف اٞػػارم جيتمػػ  أف إىل ٧سػػاف فهمػػا دكهنمػػا كػػاان كإف
 .(ِ)الع اقيُ ط يقة

ٌَ  فػػ ف  :الصػػباغبػػن ا قػػاؿ .قلتػػُ بػػ  ٘ػػ ٌ  ج يػػة كػػل كانػػ  فػػ ذا ،خاصػػة ال اكػػد ا١ػػاء ت ػػ
 حكػػػػ  زاؿ انفصػػػػل  فػػػػ ذا الواحػػػػد كا١ػػػػاء اٞميػػػػ  ألف ؛ج يػػػػة كػػػػل ٧اسػػػػة يقتضػػػػ  القيػػػػاس
َة ةػػَ كانف اد ػػا لكث هتػػا النجاسػػة  لػػو كمػػا بػػ  تػػنج  ال أهنػػا عنػػدم :الػػ كايين كقػػاؿ ،(ّ)مت ػػ
 .(ٓ)أظه  :كاألكؿ ،(ْ)جيفة على مٌ ت

 كإف ،التباعػد مسػهلة فهػ  فهكث  تُقلٌ  ال اكد كاف ف ف ،ا١اء يت ٌَ  مل إذا :ال زايل كقاؿ
 .(ٔ)فينج  دكهنا كاف

 .اٞػػارم ا١ػػاء يبلصػػقها ةفػػكاق كنجاسػػة فهػو ٧سػػان  مػػاء ج اينػػ  يف يبلقػػ  اٞػػارم كا١ػاء
ٌَ  فيعتػػػرب الصػػػفات يف للجػػػارم موافػػػ  ال اكػػػد كا١ػػػاء  مػػػن للجػػػارم ا١خػػػال  القػػػدر فيقػػػدر ت ػػػ

                                  
 . ُْٔ/ُ، اجملموع ّٖ-ِٖ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ُ)
 . ٓٓ/ُ( نقل  ال افع  عنه . انظ : العزيز ِ)
 . ّْٔبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم ( انظ : الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيزّ)
 . ِٕٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    ْ)
 . ُْٔ/ُ، اجملموع ّٖ، ِٖ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ٓ)
 . ُٖٖ-ُٕٖ/ُظ : الوسي  ( انٔ)
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 :الصػبلحبن ا قاؿ .فبل كإال ٧س  صفات  أحد حينئ  ةٌَ  ف ف .الصفات يف ل  ٥الفان  ال اكد
 زاد كمػا اٟػ ًن ك ػو ،اٞارم من ال اكد دياس ما جاسةبن حيك  أف كالقياس مستقي  ةَ ك  ا
 .(ُ)انتهى التباعد قويل على فهو قليبلن  كاف ف ف ذلك على

 .(ِ)ابلت َ إال ينج  ال اٞارم ا١اء إذ القدًن اختيار على اءبن ال زايل ذك   كال م
 اٟػوض مػاء فحكمػ  ،فيػ  مدخلػ  الػ م اٞانػ  يف ا١اء ٥ ج كاف فلو :القاض  قاؿ

 إىل عنػػػ  ي تػػػدٌ  مث للمػػػدخل احملػػػاذم اٞانػػػ  علػػػى يضػػػ ب ا١ػػػاء كػػػاف إذا ال اكػػػد ا١ػػػاء حكػػػ 
 فالظػا   ،ا١ػدخل ْػ اء ا١خػ ج كػاف كإف خيػ ج مث اٟػوض يف يق  ا١اء ألف كخي ج .ا١خ ج

 .(ّ)اٞارم ا١اء حك  حكم  أف
 .سػنن  علػى جي م لكن ال اكد على يدخل ال اٞارم كاف ف ف :حامد أبو الشي  قاؿ

 قػػػػػػاؿ كلكػػػػػػن ،(ْ)يػػػػػػنج  مل قلتػػػػػػُ كػػػػػػاف كإف ،٧ػػػػػػ  قلتػػػػػػُ مػػػػػػن أقػػػػػػل اٞػػػػػػارم كػػػػػػاف فػػػػػػ ف
 (ٕ)/.(ٔ)ضعي  ك  ا :النوكم قاؿ .(ٓ)ال اكد ب  ي ه  ال ٛر  هللا الشافع 

 :الرابع الفرع
صػػبى و  يف ا١ػػاء جػػ ل إذا :البسػػي  صػػاح  قػػاؿ

 اٞػػارم فهػػو األرض مػػن مسػػتو أك (ٖ)

                                  
 .ّٖ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ُ)
 . ُٖٖ-ُٕٖ/ُ( انظ : الوسي  ِ)
 . ْْٗ-ّْٗ( انظ : التعليقة ّ)
 . ُْٔ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ْ)
 . ُْٔ/ُ، اجملموع ُْ/ُ، البياف ُٕ/ُ( انظ : األـ ٓ)
 . ُْٔ/ُ( انظ : اجملموع ٔ)
 /أ.ُٗ( ؿ ٕ)
 . ُِِ/ُالصب  من األرض: ا١نحدر. انظ : ة ي  اٟديث  ( ٔعٍ:ٖ)
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 .(ُ)ا١    على ال اكد حك  فل  ت اد ك و ارتفاع قٌدام  كاف فلو .حقان 
 كإف ال اكػد حكػ  حكمهػا :(ِ)التق يػ  صػاح  قػاؿ ،حفػ ة النهػ  كسػ  يف كاف كلو

 فلػػػ  ،كيػيبىٌدليػػػ  اٟفػػ ة مػػػاء ي لػػ  اٞػػػارم كػػاف إف ،يقػػػاؿ أف كالوجػػ  :قػػػاؿ ،فوقهػػا ا١ػػػاء جػػ ل
 ،ال اكػد حكػ  اللبػث كقػ  يف فلػ  ،يزايلها مث قليبلن  فيها يلبث كاف ف ف .أيضان  اٞارم حك 
 .(ّ)ارتفاع يدي  بُ ال م ا١اء حك  السافل كق  يف فل  ،فيها سافل ح كت  كان  كإف

 :اخلامس
 ال اكػػػػد حكػػػ  فهػػػو كيسػػػػتدي  النهػػػ  طػػػ ؼ يف (ْ)يتلىٍولىػػػػ  ا١ػػػاء كػػػاف لػػػػو :اإلمػػػاـ قػػػاؿ

ًٌ  معٌ يف االستدارة ف ف ،عندم  .(ٓ)ادال

                                  
 . ُْٕ-ُْٔ/ُٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم، اجملموع  ُُْ( انظ : البسي  صُ)
. كب  بن على الشاشى صاح  التق ي ، كلد اإلماـ اٞليل القفاؿ الكبَ بن دمحم القاس  (  و:(ِ

ٗ ج فقهاء خ اساف كازدادت ط يقة أ ل الع اؽ ب  حسنا، كمن شيوخ : أبو  القفاؿ الكبَ الشاش ، 
كمن مؤلفات : كتاب التق ي  ش ح ١ختص  ا١زين. كمل ي ك  اتري  كفات  يف كت  الفقهاء. كلعل  تويف يف 

بقات الشافعية الكربم ، طِٖٕ/ِآخ  الق ف ال اب  من ا٢ج م. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات 
 . ُْٓ/ُ، طبقات الشافعية لئلسنوم ّْٕ/ّ
 . َُٔ/ُ، الته ي  ِِٕ/ُ( نقل  اإلماـ كالب وم عن . انظ : هناية ا١ ل  ّ)
بيور ، ) و مثق  ا١اء  ( اللول :(ْ يقاؿ للماء الكثَ ال م حيمل من  ا١فت ، ما يسع ، فيضي  صينػٍ

  أم: ا١اء فيستدي  ا١اء عند فم ، كيصَ كهن  بلبل آنية. انظ : التكملة كال يل كالصلة عن ( من كث ت
 . ُٓٗ/ْ، اتج الع كس ْٕٔ/ُ، لساف الع ب ِٔٔ/ُلكتاب اتج الل ة كصحاح الع بية 

 . ِِٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٓ)
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 (ُ)سالةالغأ  وحكم النجاسة ازالة كيفية يف :الرابع الفصل

 النجاسة إزالة كيفية :األول األمر
 :تنقس  النجسة كاألعياف

 العُ ٧  إىل. 
 متنجٌ  كإىل   َ  .ب 

 :العُت النجس أما

ٌَ  كال ،ْػػاؿ ١ػػاءاب  هػػَالتٌ  يقبػػل فػػبل  مػػا علػػى ابالسػػتحالة ت هػػ  اف هٌنػػ .ا٠مػػ  إال ي ػػ
 هللا شػاء إف (ْ)ال ابػ  البػاب يف سػيهيت مػا علػى (ّ)ا١يتػة جلد كك ا .(ِ)ال  ن كتاب يف سيهيت
 ا١يتػػة الدجاجػػة جػػوؼ مػػن أخ جػػ  الػػي كالبيضػػة كا١ضػػ ة العلقػػة هبػػا بعضػػه  كأٟػػ  .تعػػاىل
َ ا ت ه  ف هنا  .(ٓ)حيواانن  ٔص

َ  ي ه  النجاسة من أح ؽ ما كك ا َ  ي هػ  كالٌسػ جُ .كرمػادان  دخػاانن  ٔص  دكدان  ٔصػ
 ا١خػػتل  كالزبػل ملحػان  أك تػػ ااب فصػارت حػةا١بلٌ  أك (ٔ)ال  ايػػة يف كقعػ  إذا النجاسػات كسػائ 

                                  
 . ُٕ/ُ : العزيز ا١اء ا١ستعمل يف إزالة النجاسة. انظ(   : (ُ
 /ب من نسخة طوبقبوس ام اجمللد ال اب .ِٔاللوحة  انظ : ((ِ
 ( أم ت ه  ابلدابغ. (ّ
 .ِِِص  انظ : ((ْ
 . ِٕ/ُ، ال كضة ْٕٓ/ِ، اجملموع ٖٓ/ُ( منه  النوكم، ك و ا١   . انظ : العزيز ٓ)
: مل أق  على معنا ا.(ٔ  ( قل ي
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ًاب  .(ُ)اإلٟاؽ عدـ كا١    .ت اابن  ابنقبلب  ي ه  ف ن  ،ابل
 بػػػػل العػػػػُ جسػػػػةبن فليسػػػػ  البيضػػػػة كأمػػػػا .طهارهتمػػػػا حي فالٌصػػػػ كا١ضػػػػ ة العلقػػػػة أمػػػػا
 .(ِ)ابجملاكرة تنجسها

 .(ّ)ب لك ت ه  ال أهٌنا فيها حي فالصٌ  ،ا١سائل يف كأما
 :فينقس  ،جناسة مبالقاة النجس وأّما
 الت هَ يقبل ما إىل. 
 يقبل  ال كما. 
 ا١ائعػػات ك ػػو عليػػ  ا١ػػاء إجػػ اء كال بػػ  ا١ سػػوؿ ا١ػػاء نػػزع ديكػػن ال مػػا : ػػو يقبلــو ال والــذي
 .(ْ)الصحي  على د افألا كمن  .نبكالل

 كحيػػػ ؾ منػػػ  أكثػػػ  ا١ػػػاء عليػػػ  يصػػػ ٌ  أبف (ٓ)ٚاعػػػة كاختػػػار  ،الت هػػػَ يقبػػػل :كقيػػل 
ًؾ ،أجزائػػ  ٚيػػ  إىل ا١ػػاء كصػػوؿ الظػػن علػػى ي لػػ  ْيػػث بلي ػػان  ٖ يكػػان   حػػى كيػػ
 .طػػػا  ان  الػػػد ن كيبقػػػى ا١ػػػاء فيخػػػ ج أسػػػفل  مػػػن اإلانء يفػػػت  مث ا١ػػػاء الػػػد ن يعلػػػ 
 ب ػػػػَ خٌصػػػػ  مػػػػن :(ِ)كمػػػػنه  .(ُ)ال ػػػػشٌ  ب ػػػػَ (ٔ)القػػػػوؿ/  ػػػػ ا خػػػػصٌ  مػػػػن :كمػػػػنه 

                                  
( قاؿ النوكم: م  بنا أن  ال ي ه  الس جُ كالع رة كعظاـ ا١يتة كسائ  األعياف النجسة ابإلح اؽ (ُ

ابلنار كك ا لو كقع      األشياء يف ٦لحة أك كق  كل  ك٨و  كانقلب  ملحا كال ي ه  شئ من ذلك 
 . ٕٗٓ/ِعندان. انظ : اجملموع 

، م ٍ ُْٔ/ُ، النج  الو اج ِّٓ/ِنبي  ، كفاية الْٕٓ/ِ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ِ)
 . ِّٓ/ُاحملتاج 

َ . ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  يف( يعٍ ّ) ، ْ  ا١    ِّّ/ِ مسهلة الس جُ كة
، كفاية النبي  ٕٗٓ/ِ، اجملموع ِْٖ/ُ، البياف ْٔٗ/ِ، التعليقة ُٖٖ/ُ، الته ي  َِِ/ِ
 . ُْٕ/ُ، النج  الو اج َِٔ/ِ
 . ِّْ/ُ، م ٍ احملتاج ُّْ/ُ، النج  الو اج ٗٗٓ/ِ، اجملموع َِٓ/ُ( انظ : الته ي  ْ)
 . ٗٗٓ/ِ( منه  ابن س يج. نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٓ
 /ب. ُٗ( ؿ ٔ)
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 .(ّ)كالودؾ السمن
 ايصػػػاؿ ألف ؛ا١ائعػػات كسػػػائ  كالػػدب  ا٠ػػػلٌ  يف  ػػ ا ي ػػػ د أف يبعػػد كال :ال افعػػػ  قػػاؿ

 يضػػػػ ٌ  فػػػبل األصػػػ  يف طػػػػا  ة كال يسػػػالة ،٦كػػػن كالتح يػػػك ابلضػػػػ ب أجزائهػػػا ٚيػػػ  إىل ا١ػػػاء
 .(ْ)بقاؤ ا

 يبلػػػغ مل كإف ي هػػػ  طػػػا   ٔػػػاء كػػػوث  إذا الػػػنج  ا١ػػػاء أف يف (ٓ)ـا١تقػػػدٌ  الوجػػػ  د كيؤيٌػػػ
 .(ٔ)قلتُ

 ديكػن ا١ػائ  أف إىل ذ ػاب ك  ا ،النج  للماء ةاسبلن  الوارد ا١اء جعل إن  :قاؿ كمن
 .(ٕ)انتهى ةسل 

 .ةىمَّ   ماءه  علي  فص ٌ  ،بوؿه  إانء يف كاف كلو
 .(ٖ)قلتُ يبلغ كمل يت ٌَ  كمل فهكث  أمثال  مع  يكوف أبف :دنيج بنال قاؿ

                                                                                                                                                                    

: مل أق  على توثي    ا الكبلـ.(ُ  ( قل ي
 .ِْٓ/ٖ( منه  ابن ال فعة. انظ : كفاية النبي  (ِ
 و دس  اللح  كالشح  ك و ما يتحل  من ذلك ككدؾ ا١يتة ما يسيل منها. انظ :  ( الوىدىؾ:(ّ

، َْٖ، ا١  ب يف ت تي  ا١ع ب صُْٓ/ِ، ة ي  اٟديث للح يب َْٔ/ِال  ي  ا١صن  
 .ّٓٔ/ِا١صباح ا١نَ 

 طهارة األد اف يف ( قاؿ اإلسنوم: أف ال افع  يف الش ح الص َ حكى ا٠بلؼ ا١ كور  نا يفْ)
 . ّٔ/ٓالكبلـ على إزالة النجاسة. انظ : ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  

 .ُّٓص  انظ : ((ٓ
( فحك  ال سالة ٢ا التفصيل. إف ت ٌَ بع  أكصافها ابلنجاسة، فنجسة. كإال ف ف كاف قلتُ، ٔ)

ف ا  ة كم ه ة عل  ا١   . ف ف كاف دكف القلتُ. فثبلثة أكج : أظه  ا ك و اٞديد، أف حكمها 
١ ل  حك  احملل بعد ال سل، إف كاف ٧سا بعد، فنجسة. كإال، ف ا  ة ةَ م ه ة. انظ : هناية ا

 . ّْ/ُ، ال كضة ُٗٓ/ُ، اجملموع َٔ/ُ، العزيز ِّٖ/ُ
 . ُْٗ/ُ( لعٌل   ا من قوؿ ابن س يج. انظ : الوسي  ٕ)
 . ُّٕ/ُ( نقل  ابن ال فعة عن . انظ : كفاية النبي  ٖ)
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 يف نٌصػ  ،طا  ه  ك و ا١اء ينج  كال اإلانء ي ه  :جس يبن كا (ُ)ال ربم عل  أبو قاؿ
 الكػبلـ ،بػ  الت هػ  جواز فف    ا كعلى .(ْ)ي ٌَ   و :اإلماـ كقاؿ .(ّ)(ِ)اٟديث اختبلؼ
 .قلتُ يبلغ كمل كوث  إذا النج  القليل اب١اء ب  الت ه  جواز يف القدًن

َ  كقاؿ  .اإلانء ي ه  كال ا١اء يػىٍنج  :(ٓ)ة
 :الت هَ تقبل ال الي األعياف كمن
  ًٌ  .العينية النجاسة أجزاء ب  اختل   إذا ابال
 ا١يتة ؾي دى كى  ب  ا١ختل   نالدٌ  :كمنها. 
 الزًٌئٍػبى ي  :كمنها

 فػيمكن ا١نق ػ  ةػَ أمػا .األصػ ٌ  على النجاسة إصابت  بعد ا١نق   (ٔ)
 .(ٕ)علي  ا١اء إبفاضة ةسل 

 اب١ػاء إال ي هػ  فػبل ،كاآلنيػة كػالثوب منػ  كنزعػ  عليػ  ا١ػاء إبجػ اء ال طهـَت يقبـل الذي اوأمّ 
                                  

، تفق  عل  أيب بن القاس ، شي  الشافعية، كمن أصحاب الوجو  أبو عل  ال ربم اٟسن (  و:(ُ
 ػ. انظ : طبقات َّٓعل  ابن أيب   ي ة. كمن مؤلفات : احمل ر يف النظ ، اإلفصاح يف ا١   ، كتويف: 

، سَ أعبلـ ٕٔ/ِ، كفيات األعياف ِِٔ/ِ، هت ي  األٝاء كالل ات ْٔٔ/ُالفقهاء الشافعية 
 . ِٔ/ُٔالنببلء 

-ُُٔ/ٖع . انظ : اختبلؼ اٟديث ( اختبلؼ اٟديث:  و من أحد مؤلفات اإلماـ الشاف(ِ
ُِٔ . 

. كا١    يف     ا١سهلة أن  ال ِْ/ُ( نقل  اإلماـ عن أيب عل  كابن س يج. انظ : هناية ا١ ل  ّ)
، العزيز ُْٗ/ُ، الوسي  َِْ/ُي ه  اإلانء كما في  كما قاؿ ب  النوكم. انظ : هناية ا١ ل  

 . ُّٕ/ُ، كفاية النبي  ّٗٓ/ِ، اجملموع َٓ/ُ
س . انظ : هناية ا١ ل  ْ)  . َِْ/ُ( يعٍ: يينجًٌ
 .ُّٕ/ُ( نقل  عن  ابن ال فعة كمل ي ك  اٝ . انظ : كفاية النبي  (ٓ
 -عنص  كيماكم يتميز ابلربي  ا١عدين كالقابلية لتوصيل اٟ ارة كالكه ابء-عنص  ًفلٌزًم  ( الزئب :  ؤ)

، معج  الل ة الع بية ََٕ/ ِ، ا١عج  الوسي َٖسائل يف درجة اٟ ارة العادية. كانظ : اللباب 
 . ٗٔٗ/ِا١عاص ة 

 . ُٖ-َٖ، اللباب صَِٓ/ُ( الته ي  ٕ)
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 كػا١ آة صػقيل شػ ء يف البػوؿ أك الػدـ حصػل لػو كمػا أٌكالن  اب١سػ  عن  النجاسة زال  سواء
 .(ُ)كالسي 
 :إىل تنقس  ،هبا العُ تػىنىجىسَّ  الي النجاسة مث
 مٍ لقة. 
 ك٥ٌففة. 
 كم ٌلظة. 

 ادلطلقة النجاسة :األول القسم
 :ك  
 ال كؽ أك الش  أك البص ْاٌسة  رؾتد الي ك   ،عينية تكوف أف إما. 
 منها ش ء يدرؾ ال الي ك   ،حكمية أك. 

َ ا يقصد أف اف مٌ  ،التقدي ين كعلى  .ا١اء على إبي اد ا أك عليها ا١اء إبي اد ت ه

 .ِ()فسوبن وروده أو مراردىا مجيع على ادلاء إبيراد يقصد أن :األوىل احلالة
 :ضعيفاف كجهاف كفي 
 ًط أنٌػػ  :أحػػدمها  ٧اسػػة يف كمػػا كالنجاسػػة ،أضػػعاؼ سػػبعة مػػ ات سػػب  ال سػػل يشػػ

 .الكل 
 ًط أنػػ  :كاثنيهمػػا  يف كاحػػد ابؿ فلػػو .ا١ػػاء مػػن ذنػػوب بػػوؿ كػػل علػػى يصػػ ٌ  أف يشػػ

 يتعػػػػدد ك كػػػػ ا ،بػػػػ نوبُ إال ي هػػػػ  مل اثنػػػػاف أك (ّ)ذنػػػػوب بصػػػػ  إال ت هػػػػ  مل أرض

                                  
 . َُْ-ُّٗ/ُ، ال كضة ٗٗٓ/ِ ، اجملموعْْٓ/ُ( انظ : البياف ُ)
 . ُّٕ/ُ، ال كضة ٖٓ/ُ، العزيز ُُٗ/ُ، الوسي  ِّٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ِ)
، الزا   يف َّٔ/ُ، ٚه ة الل ة َُٗ/ٖالدلو الكبَ ا١ل ء من ا١اء. انظ : العُ  ( ال نوب:(ّ

 . ِٖٓ/ِ، اٟاكم ّْٗ/ِمعاين كلمات الناس 



 

 

 666 

 يف الـمياه النجسة اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل
 

 كاألصػػػػحاب ،(ِ)إليهمػػػػا إشػػػػارة الشػػػػافع  نػػػػص يف (ُ)قػػػػالوا/ البػػػػوالت بتعػػػػدد األدالء
 .(ّ)ب  إال ا١كاث ة ٖصل مل إذا ما على أك االستحباب على ٛلومها

 لوهنػػػا إزالػػػة ك٤اكلػػػة عينهػػػا إزالػػػة مػػػن معػػػ  بػػػد ال بػػػل ذلػػػك يكػػػ  مل عينيػػػة كانػػػ  كإف
 .(ْ)ي ه  مل عينها بقي  ف ف ،منها كجد ما أك كرحيها كطعمها
ًاب ركث اختل  فلو ًاب عن تز ٘يٌ  سواء عليها ا١اء ص ٌ  يك  مل، أرض ب  .ال أـ ال

ًاب  ػ ا يزاؿ أف :األرض     ت هَ كط ي   طػا  ان  تػ اابن  عليػ  بسػ  أك طٌمػ  فػ ف ،الػ
 .النجاسة من ألن  كييٍك ى  ،علي  الصبلة جازت

 .ي ه  مل احملل يف وحده النجاسة طعم بقي فإن
 كالػػدـٌ  عسػػ  ا كػػاف كإف .ي هػػ  مل اإلزالػػة سػػهل كػػاف فػػ ف ؛وحــده اللــرن بقــي وإن

 .(ٓ)طه 
  إزالت  من بد كال ي ه  ال أن  :كج  كفي. 
  بتل يخػػػ  الػػػدـ لػػػوف َت يػػػ سػػػتح كيه  ،عنػػػ  عفػػػىيه  لكػػػن ي هػػػ  ال أنٌػػػ  :آخػػػ  ككجػػػ 

 .بصف ة
 كتعسػ  الػوزف بػ  يزيػد ال الػ م  ػو عنػ  يعفػى الػ م اللوف يقاؿ أف الوج  :ال زايل قاؿ

 .(ٔ)انتهى شع ة ال سالة بقاء على اعتماد كال .٤ضان  أث ان  الناس كيعتقد  إزالت 
 :اإلزالة ا١تع ر اللوف بقاء صور كمن

                                  
 /أ. َِ( ؿ ُ)
 . ٗٔ/ُ( انظ : األـ (ِ
 . ِْٓ/ُ، ْ  ا١    ّْٗ/ِ( منه  القاض  حسُ كال كايين. انظ : التعليقة (ّ
، ال كضة ُُٗ/ُ، الوسي  ٗٓ-ٖٓ/ُ، العزيز ِّٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ْ)
ُ/ُّٕ-ُّٖ . 
، ال كضة ِٗٓ/ِ، اجملموع ُِٗ-ُُٗ/ُ، الوسي  ِّٔ/ِ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ٓ)
ُ/ُّٖ. 
 . ُِٗ/ُ( انظ : الوسي  ٔ)
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 بصػػػباغ ثوبػػػ  أك يصػػػب هما أك ٨ػػػو  أك ببػػػوؿ متػػػنج  ْنػػػاء شػػػع   أك يػػػد  خيضػػػ  أف
 .(ُ)طه  ةسل  ف ذا ،لوهنما كيبقى كالصبغ اٟناء يزيل مث متنج 
  ًك    ا فعلى ،ي ه  ال أن  :كج  كفي  كال الصػبلة كيعيػد معػ  كيصػٌل  يػىٍنصيػلى  حى ي

 ،لػػ  أمػػد ال إذ لزمػػ  بكشػػ   التلػػ  أمػػن إف ف نػػ  .الوشػػ  ٓػػبلؼ الشػػع  حلػػ  يلزمػػ 
 .العظ  يف كالوصل فوجهاف ٥تاران  فعل  كإف ت ك  علي  أك   ف ذا من  خاؼ كإف
 الػ م ،بػ  الثوب كزف كزاد ينفصل ال معقود ٧  بصبغ الثوب صبغ إف :اإلماـ كقاؿ

 الػد ن إىل كسب  كزف ل  يقٌدر مل إذا أرا  األث  عن العفو من ذك ك  كما اجتناب  عندم يظه 
 .(ِ)٦كن ةَ كاف كإف عُ ببل لوف أن 

 كبعػ  (ّ)ا١ربسػ  كبػوؿ ا٠مػ  ك ائحة اإلزالة عس ة ك   ؛وحدىا الرائحة بقيت وإن
 :فقوالف الع رات
 ي ه  أنٌ  :أصٌحهما(ْ). 

 .ي ه  أبف  نا كأكىل اللوف بقاء يف ا٠بلؼ على  نا ا٠بلؼ ي ٌت  من :كمنه 
 .يعكس  من :كمنه 
 :أكج  أربعة فيهما حصل بينهما ٚ  ف ذا
 اللوف دكف ال ائحة بقي  إف ي ه  :اثلثها. 
 عكس  :رابعها. 

                                  
 . َِٔ/ِ، اجملموع ُٓٗ/ُ، الته ي  ُّْ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ُ)
 . َّّ/ِ( انظ : هناية ا١ ل  ِ)
ة تصي  الدماغ ك ى: علة تزيل العقل، ك ى، كرم Pleurisy) ال ل ب  الربساـ، ) ( ا١ربس :ّ)

نفس ، كتتقدمها ٛى م بقة دائمة، م  ثقل ال أس، ٛك ة شديدة، كصداع، كك ا ية الضوء، فيزكؿ 
، القاموس احملي  ُْ/ُ،  ا١صباح ا١نَُُٕٖ/ٓ، الصحاح ٖٗ/ِالعقل. النظ  ا١ستع ب 

ُ/َُٕٗ . 
 . ُّٖ/ُ كضة ، الْٗٓ/ِ، اجملموع ٗٓ/ُ، العزيز ُٓٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ْ)
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مهػا دكف ا١ربسػ  (ُ)كبػوؿ/ ا٠مػ  رائحػة يف القوالف قاؿ من :كمنه   رحيػ  بقػ  فػ ف ،ة
 .ق عان  ال هورية دين 

 الػػ ي  عػػن العفػػو كيف ،ق عػػان  األرض يف اللػػوف عػػن يعفػػى ال :كالع اقيػػوف ا١ػػاكردم كقػػاؿ
 .(ّ)كاحدان  قوالن  الثوب يف ال ائحة عن يعفى ال :ا١اكردم كقاؿ .(ِ)القوالف فيها

 :ط يقاف اإلانء كيف
 كاألرض  أنٌ  :أحدمها. 
 كاحدان  قوالن  يعفى :كالثاين(ْ). 

 .ال ائحة أك اللوف بقاء م  ابل هارة حكمنا كحيث
ًط ال :ال كايين قاؿ  :القاض  كقاؿ .(ٔ)ك٨ومها (ٓ)كاألشناف ابلصابوف معاٞة تقدـ يش

 .(ٖ)األشناف يف ا١تويل كاتبع  .(ٕ)كج  ب لك إزالت  أمكن إذا
ًط ك ل  ؟(ٗ)كاٟ ٌ  الق ض تقدـ يش

                                  
 /ب. َِ( ؿ ُ)
 . َِٔ/ِ( انظ : اٟاكم ِ)
 ( انظ : ا١صدر الساب .ّ)
( أم: ي ه  قوالن كاحدان؛ ألف بقاء ال ائحة في  ل وؿ ا١كث ككث ة اجملاكرة. انظ : كفاية النبي  (ْ
ِ/ِٖٖ . 
يض  ا٢مزة ككس  ا ك و ٛ  مع كؼ ي سل ب  األيدم، كيسٌم  ح ض. انظ :  ( األشناف   :(ٓ

 . َُّ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُٖ/ُّ، لساف الع ب َُّ/ّالعُ 
 . ِِٓ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٔ)
 . ْْٕ/ُ( انظ : التعليقة ٕ)
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُِّ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صٖ)
أف حيك ب  ؼ حج  أك عود كالق ص أف يدلك أبط اؼ األصاب  كاألظفار دلكا شديدا   :( اٟٗ)

، النظ  ا١ستع ب ِِٕ/ّ، هت ي  الل ة ُِ/ّكيص  علي  ا١اء حى تزكؿ عين  كأث  . انظ : العُ 
 . َُِ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُِ/ُ
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   ًط أن  :اٞماعة كبلـ ظا  .(ِ)الصبلحبن ا كصٌحح  ،(ُ)يش
 خبلف  على اٞمهور لكن(ّ). 

 .(ْ)األص  يف ي ه  مل ،معا كال ائحة اللوف بق  كإف

 :فروع
 احملػػل ب هػػارة اٟكػػ  بعػػد كاٟكميػػة العينيػػة النجاسػػة إزالػػة يف (ٓ)االسػػتظهار ييٍسػػتىحى ٌ  :األول
 .(ٔ)كاج  ف لك أكث  أك م تُ ال سل إىل اإلزالة يف احتاج لو أٌما .كاثلثة اثنية ب سل 
 ا١ػ اكزة امهػابن كجهػاف عصػ   علػى ب سػلو  ٧اسػت  زالػ  الػ م الثوب طهارة كقوؼ يف :الثاين
ٌَ  كمل انفصػػػػل  إذا ال سػػػػالة أف علػػػػى  إف (ٖ)سػػػػيهيت خػػػػبلؼ كفيػػػػ  .(ٕ)٧سػػػػة؟ أـ طػػػػا  ة تت ػػػػ

 كصػػٌحح  .عليػػ  كىقفىػػ ٍ  ،٧سػػة جعلنا ػػا كإف ،(ٗ)عليػػ  يقػػ  مل األصػػ ٌ  ك ػػو طػػا  ة جعلنا ػػا

                                  
 . ْٖ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ِٗٗ/ِعليقة ( منه  القاض  حسُ كابن الصبلح. انظ : التُ)
 . ْٖ/ُل الوسي  ك( انظ : ش ح مشِ)
 . ُّٖ/ُ، الوضة ْٗٓ/ِ، اجملموع ٗٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ّ)
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة.ْ)
، َٔ/ُ( ٔعٌ: طل  ال هارة. كيقاؿ أيضا يف بع  كت  الفقهاء: االست هار انظ : العزيز ٓ)

 . ّٕٖ/ِا١صباح ا١نَ 
، أسٌ ٖٓ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َٔ/ُ، العزيز ُِٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ٔ)

 . ُٗ/ُا١ ال  
 . ِِٖ/ِ( نقل  ابن ال فعة عن ا١ اكزة. انظ : كفاية النبي  ٕ)
 .ُٔٔص  انظ : ((ٖ
، هناية ٔٗ/ُ( ك و ا١    ألف زكاؿ البلل ابٞفاؼ كزكال  ابلعص ، بل  و أبلغ. انظ : ا١ه ب ٗ)

 . ُِٖ/ِ، كفاية النبي  ّٗٓ/ِ، اجملموع ِّٕ/ُا١ ل  
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 .(ِ)إشكاؿ اءبنال   ا كيف .(ُ)الفارق 
 .فيها معان  كبق  ك٨و ا (ّ)إٌجانة يف علي  ا١اء ص ٌ  إذا فيما كا٠بلؼ :دنيج بنال قاؿ

 .(ْ)العص  إىل حاجة فبل ك٨و ا يد  يف ك و علي  فج م علي  صٌب  لو أما
 األصػػ  يف مقامػػ  اٞفػػاؼ كيقػػـو ،ق عػػان  جفافػػ  علػػى يقػػ  فػػبل ،عليػػ  يقػػ  قلنػػا فػػ ف

 .(ٓ)اٞمهور عند
 كإف ،ّفافػػػ  كتفػػىيي  ال ؛أم ،ثػػوب علػػػى ال سػػالة مػػن ق ػػ ة كقعػػػ  كلػػو :ال ػػزايل قػػاؿ

 .(ٔ)ال سالة ٧اسة على في  تف ي  ك و ا١ سوؿ الثوب يف ب  التقى
 منػػ  صػػٌبها علػػى طهارتػػ  توقػػ  ففػػ  ،ةٌم  ػػا مػػا ٧اسػػة فيػػ  الػػ م اإلانء يف صيػػ ٌ  كلػػو

 بوؿ أك ٧  ماء في  كاف لو كك ا ،(ٕ)الثوب م ا١تقدـ ا٠بلؼ الص ٌ  مقاـ اٞفاؼ كقياـ
 .النجاسة أث  زاؿ حى طهور ٔاء ف م  
 تػػػنج  ٧اسػػػة فيػػػ  كجػػػد مث كانػػػتق  ،فابتػػػل مػػػاء يف ابقػػػبلء كقػػػ  لػػػو :القاضػػػ  قػػػاؿ :الثالـــث

                                  
القضاء ٔدينة  بن ب  وف الفارق  الفقي  الشافع ؛ كتوىل بن عل  بن إب ا ي  أبو عل  اٟسن (  و:ُ)

َازم صاح  ا١ه ب كأبو نص  ابن الصباغ صاح   كاس . كمن شيوخ : الشي  أبو إسحاؽ الش
بن عساك  كمن مؤلفات :   بن أيب عص كف، كالصائن هللا الشامل، كمن تبلمي  : القاض  أبو سعد عبد

 : كفيات األعياف هللا تعاىل. انظ ق ٛر  ِٖٓ ػ. كتويف:  ّّْكتاب الفوائد على ا١ه ب. كمولد  
 . ٕٔٓ/ُ، طبقات الشافعيُ ٕٓ/ٕ، طبقات الشافعية الكربل َٖٔ/ُٗ، سَ أعبلـ النببلء ٕٕ/ِ
 ( مل أق  عل  توثي  كبلـ الشي  أيب عل  الفارق  كال ٦ن نقل عن . (ِ
، الصحاح ٓٓ/ٕ، هت ي  الل ة ُٕٗ/ْ   إانء ت سل في  الثياب. انظ : العُ  ( يعٍ:ّ)
 . ٔ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُِِٔ/ٓ
 . َٖ/ِ( نقل  ٚاؿ الدين اإلسنوم عن البندنيج . انظ : ا١همات يف ش ح ال كضة كال افع  (ْ
، ٖفة احملتاج َّْ/ُ، النج  الو اج ُّٖ/ُ، ال كضة ُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز ٓ)
ُ/ُِّ. 
 . ُِِ/ُ( انظ : الوسي  (ٔ
قاؿ النوكم: كيكف  أف يكوف ا١اء ا١صبوب ةام ا للنجاسة على الصحي . ، ُٓٔص  انظ :( (ٕ

 . ِٗ/ُانظ : ال كضة 
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 كظػا    ،البلػل خي ج حى بيد  ي مز  مث طا   ماء يف قع ينٍ  مث ف فًٌ جيي  مل ما ي ه  كمل ،الباقبلء
 .(ُ)العصَ كجوب على من  اءبن ذلك أفٌ 

 بصػػ ٌ  طهػػ  ،فيػػ  ينفػػ  ا١ػػاء كػػاف فػػ ف ،٧ػػ  ٔػػاء عجينػػان  عجػػن لػػو :ا١تػػويل (ِ)قػػاؿ/ :الرابــع
 دقيقػػػان  يصػػػَ حػػػى اب١ػػػاء خيل ػػػ  أف فػػػال  ي  ،فيػػ  ينفػػػ  ال كػػػاف فػػػ ف .فيػػػ  كنفػػػوذ  عليػػػ  ا١ػػاء

 ف  ي  ،خٌبز  كإف .ال سالة طهارة على يافبنم كجهاف اآلف طهارت  كيف ،أجزاء  ا١اء فيتحلل
 َ  .(ّ)اآلخ  اٞان  من كخي ج في  ينف  حى علي  ا١اء يص ٌ  أف ت ه
 األشػػػياء يف اسػػػتعما٢ا كجػػػاز ابل سػػػل ظا   ػػػا طهػػػ  ،ان ٧سػػػ مػػػاءن  ًسػػػٌكينان  سػػػقى لػػػو :اخلـــامس
 :كجهاف ابطنها طهارة كيف .ال طبة
 ي ه  :(ٓ)الشاش  كاختار  (ْ)النصٌ  إىل كنس  :أحدمها(ٔ). 
 حاملهػػا طهػػارة تصػػ ٌ  فػػبل ،طهػػور ٔػػاء هايً قٍ سيػػ علػػى طهارهتػػا  كتتوقٌػػ ،ال :كاثنيهمػػا 

 .(ٕ)كا١تويل القاض  ب  كجـز .قبل 
 كعصػ   ةسػل  طهارتػ  يف يكفػ  ك ػل ،كابطنػ  ظػا    ٧ػ  ،٧  ٔاء ٟمان  طب  كلو
 :كجهاف في  .طهور؟ ٔاء ةليان  على يتوق  أك كالثوب

                                  
 . َُْ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ُ
 /أ. ُِ( ؿ ِ)
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِّّ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صّ)
 . ِِٓ/ُ( انظ : األـ ْ)
 . ِِٓ/ُلية العلماء ( انظ : حٓ)
 . ُُْ/ُ، إعانة ال البُ ِٖٓ/ُ، هناية احملتاج ُّٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : ٖفة احملتاج (ٔ
بن سعدم  ٖقي  نوؼ بن  مف ج َِّ، انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صْٕٗ/ِ( انظ : التعليقة ٕ)

 اٞهٍ. 
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 ابلثاين كا١تويل القاض  جـز(ُ). 
 ابألكؿ  شكالشا(ِ()ّ). 

 يبقػى بػل هبػا يتػنج  فػبل قػٌوةه  النجاسة على كركد  عند للماء :(ْ)األصحاب قاؿ :السادس
 يػػػنج  مل الثػػػوب يف ال طوبػػػة فانتشػػػ ت الثػػػوب مػػػن النجاسػػػة موضػػػ  علػػػى صىػػػٌب  فلػػػو .م هػػػ ان 
 علػى أدار  فػ ذا .طهػور فهػو ابلنجاسػة يت ػَ كمل ٧ػ  إانء يف ا١اء صي ٌ  كلو .ال طوبة موض 
 .(ٓ)كلها طه ت جوانب 
ًط ال :السابع َ  كال مكلػ  فعل النجاسة ةسل يف ييٍش  كإزالػة عليهػا ا١ػاء كركد كيكفػ  ،ةػ
 إبلقػػاء أك السػػيل مػػ كر أك ا١ ػػ  نػػزكؿ أك ٣نػػوف أك صػػي أك مكلػػ  بفعػػل جعػػل سػػواء عينهػػا
 .(ٔ)ا١اء يف ا١تنج  ري 

ًط أن  :س يجبن ا عنك   أنػ  :الصػعلوك  سػهيل أيب كعن .(ٕ)النجاسة إزالة يف النية ييٍش
 كالب ػوم ا١ػاكردم حكػى كقػد .(ٗ)عنهمػا النقػل يص  ال عندم :ال كايين كقاؿ .(ٖ)علي  اتبع 

ًاطها عدـ على اإلٚاع  البػدف علػى مػن إزالتهػا كيف إليهػا تفتقػ  أهنا (ُ)بعضه  كعن .(َُ)اش

                                  
بن سعدم  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ُِّ، انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صْٕٗ/ِ( انظ : التعليقة ُ)

 اٞهٍ. 
 . ِِٓ/ُ( انظ : حلية العلماء ِ)
  .ُُْ/ُ، إعانة ال البُ ِٖٓ/ُ، هناية احملتاج ُّٕ/ُٖفة احملتاج ( ك و ا١   . انظ : (ّ
 .ُّ/ُ: ال كضة ( منه  ا١تويٌل. نقل  اإلماـ النوكم عن . انظ (ْ
 . ُُْ/ُ، ال كضة ََٔ/ِ( قاؿ النوكم: فا١    ٧است . انظ : اجملموع ٓ)
 . َِٔ/ِ، اجملموع ٗٗ/ُ، البياف ُٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ٔ)
 . ُٓ/ُ( نقل  اإلماـ عن . انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 . ِٕ/ُ( نقل  ال كايين عن . انظ : ْ  ا١    ٖ)
 ( انظ : ا١صدر الساب . ٗ)
 .ِِْ/ُ، الته ي  ٕٖ/ُ( انظ : اٟاكم َُ)
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 .كلؤلرض الثوب دكف
 حد يف  و ما لي سل ال  ة ة يف فليبالغ ،النج   فمٌ  ةسل إذا :دمحم أبو الشي  قاؿ :الثامن
 .(ِ)النجاسة آكبل يكوف لئبل ةسل  قبل شيئان  يبل  كال ال ا  

 .ادلاء على إبيرادىا النجاسة إزالة حياول أن :ةنيالثا احلالة
 .قليل ماء فيها (ّ)إجانة يف النج  الثوب كض  إذا كما ا١نقوالت يف كذلك
    ي ه  ال أن  فا١(ْ). 
 ةسل  قصد إذا ي ه  :س يجبن ا كقاؿ(ٓ). 

ًط أنػػ   ػػ ا مػػن بعضػػه  ففهػػ    ػػو بػػل كػػ لك كلػػي  النجاسػػة إزالػػة يف (ٔ)النيػػة/ يشػػ
 التنجػي  الػوركد يصػ ؼ كمػا ال سػل جهػة إىل يص ف  ال سل قصد ألف ؛ابلوارد ا١وركد أٟ 
 .م لقان  النجاسة ٔبلقاة القليل ا١اء ينج  فاألصل كإال رخصة ا١اء عن

 .األكؿ ال  ي  إالٌ  فيها ديكن فبل ك٨و ا األرض كأما
 .مائعة أك جامدة تكوف أف إٌما هبا الي جاسةالنٌ  مثٌ 
 ػا يف كفػى ،ايبسػتاف كاألرض ك ػ  جامـدة كانت فإن َ  كإف .عنهػا دفعهػا ت ه

 مضػ  فػ ف ،اب١ػاء ا١وضػ  كةسػل دفعهػا مػن بد فبل رطبة كاألرض ايبسة كان 
ًاب فاختل ػػ  ،مػػدة عليهػا ًاب كصػػارت ابلػػ  يف عليهػػا ا١ػػاء بصػػ  ت هػػ  مل كػػال

                                                                                                                                                                    

: مل أق  على توثي    ا الكبلـ.(ُ  ( قل ي
 . َُٔ/ِ( نقل  النوكم عن أيب دمحم اٞويٍ. انظ : اجملموع ِ)
 . ٔ/ُ، ا١صباح ا١نَ ٓٓ/ٕ، هت ي  الل ة ُٕٗ/ْ( اإلٌجانة: إانء تي سل في  الثياب. انظ : العُ ّ)
 . ُّٖ/ُ، ال كضة ُٔ/ُ، العزيز ُْٗ/ُ( انظ : الوسي  ْ)
 . ِّٗ/ُعن . انظ : هناية ا١ ل   ( نقل  اإلماـٓ)
 /ب. ُِ( ؿ ٔ)
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 .(ُ)م ٌ  كقد ص األ
 ي ٌم  ػا ما ا١اء من عليها يص  أبف ف هارهتا، كا٠م  كالبوؿ مائعة كانت وإن 

ًط :بعضػه  أف (ِ)تقػٌدـ كقػد. كرحيهػا كلوهنػا طعمها ي    حى كيستهلكها  اشػ
ًط :بعضه  كإفٌ  ،ذنوابن  بولة لكل  كمها النجاسة أضعاؼ سبعة ا١اء يكوف أف اش

 .(ّ)شاٌذاف
 :(ْ)ط يقاف عنها ا١اء نضوب على ال هارة توٌق  كيف
 عص   على الثوب يف تػىوىق ًعهىا يف ا٠بلؼ على أنٌ  :أحدمها. 
 ق عا جفافها على تتوق  كال ،علي  تتوق  ال أبهنا الق   :كالثاين(ٓ). 

 أثػػ  زاؿ إذا عليهػػا الصػػبلة ٕػػوز أهٌنػػا :(ٔ)كاإلمػػبلء القػػدًن يف عليػػ  نػػصٌ  قػػوؿ كللشػػافع 
ًاهبا يتيم  كال .(ٕ)كال ي  م ابلشٌ  ري  أك لوف أك طع  من عنها النجاسة  .ب

 :ضٍعف  على اتفاقه  م  في  األصحاب كاختل 
  كأصػابتها ايحال ٌ  كنىسىفىتػٍهىا ،الزماف طاؿ إذا ما :ا١ اد كقاؿ .قوالن  يثبت  مل من (ٖ)فمنه 

                                  
ًاب حى يتحق  أن  مل يب  من النجاسة ش ءه ْاؿ، ، ُٗٓانظ : ص  ( ُ) َ ا: قل  ال كط ي  ت ه

، كفاية َِِ/ِ: ْ  ا١    لل كايين أك ي ٌُ ا١كاف ب ُ طا  ؛ فيكوف حائبلن دكف النجاسة. انظ 
 . َٖٓ/ِالنبي  
 .ُُٔ-َُٔص  انظ : ((ِ
، ش ح مشكل ُٔٗ/ُ، الوسي  َِِ/ِ، ْ  ا١    لل كايين ِّّ/ِ( انظ : هناية ا١ ل  ّ)

 .ُّٗ/ُ، ال كضة ٖٗ/ُالوسي  
 . ُّٗ/ُ، ال كضة ُٔ/ُ، العزيز ِّّ/ِ( انظ : هناية ا١ ل  ْ)
( قاؿ اإلماـ النوكم: كيكف  أف يكوف ا١اء ا١صبوب ةام ا للنجاسة على الصحي ، كال يتوق  (ٓ

 . ْٓ/ُاٟك  ابل هارة على اٞفاؼ، بل يكف  أف ي ي  ا١اء كالثوب ا١عصور. انظ : ال كضة 
اية موسى ابن أيب اٞاركد، من أحد مؤلفات لئلماـ الشافع  ك و م بوع، ك)اإلمبلء( من رك   و: (ٔ)

 ك)األـ( من ركاية ال بي  ا١ ادم كبلمها من تبلمي   ا١ص يُ. 
 . ِٔ/ُ، العزيز ِّّ/ِ( انظ : هناية ا١ ل  ٕ)
 .ِٗٓ/ِ( منه  ا١اكردم. انظ : اٟاكم (ٖ
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 .األم ار
  أثبت  من (ُ)كمنه. 

 :كاختلفوا
 الػػػ م ا٠ػػػ ٌ  يف كمػػػا جاسػػػتهابن القػػػوؿ مػػػ  عليهػػػا الصػػػبلة جػػػواز يف  ػػػو :فقيػػػل 

 .ابألرض كدلك  ٧اسة أصاب 
 طهارهتا يف  و :كقيل. 

 ؟(ِ)ابلظلٌ  أث  ا زاؿ إذا فيما ا١فتوف كاختل 
  ا١ اكزة بع  فهثبت. 
 الباقوف يثبت  كمل. 
  أك ابلشػػم  أث  ػػا كزاؿ ،الثػػوب مػػن النجاسػػة جفػػ  إذا فيمػػا أجػػ ا  مػػن :(ّ)كمػػنه 

 .الظل أك ال ي 
  الشم  من أكىل  و كقاؿ ،ابلنار زكا٢ا يف أج ا  من :(ْ)كمنه. 

 ا١عجػػوف (ٓ)اآلجػػ  كطهػػارة ا١يتػػة عظػػاـ رمػػاد ب هػػارة القػػوؿ عليػػ  كخيػػ ج :القاضػػ  قػػاؿ
 ت هػ  ارالنٌػ أبف القػوؿ الػ كايين كاختػار .(ٔ)كالسػ جُ ٧اسػة بػ  ا١خلػوط كك ا النج  اب١اء

                                  
 ( منه  ابن ج ي  كما نقل  ا١اكردم. انظ : ا١صدر الساب .(ُ
( كا١    أن  ال ي ه  إذا زاؿ أث  ا ابلظل كالشم  كال ي  ألف ال هورية ٥صوصة اب١اء. انظ : ِ)

 . ٔٗٓ/ِ، اجملموع ِٔ/ُ، العزيز ْْٔ/ُالبياف 
 .ِّٓ/ِ( نقل  اإلماـ عن بع  أصحاب الشافعُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : هناية ا١ ل  (ّ
 ي ك  أٝاء  . انظ : ا١صدر الساب . ( نقل  اإلماـ عن بع  أصحاب الشافعُ كمل(ْ
، ُٔ، ْث مص لحات األلقاب ص: ٓ/ُ(  و: اللنب إذا طب  ا١عٌد للبناء. انظ : ا١صباح ا١نَ ٓ)

 . ُ/ُا١عج  الوسي  
 . ُٓٗ/ِ( انظ : التعليقة ٔ)
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 .(ّ)٧است  على اآلج ٌ  (ِ)أف/ الصحي  كاٞديد .(ُ)ب  يفي من رأم  إنٌ  :كقاؿ
 :كثَ ماءه  بئ  يف ق ن أك ماء علي  ص ٌ  فلو
  عليػ  الصػبلة فتجػوز ابطنػ  إىل ا١ػاء يصػل ال ْيث حيج  أف ابطن  دكف ظا    طه 

 .ب  ال
 علي  ا١اء كأفي  ،ت اابن  كصار دؽٌ  إف إال علي  ا١اء إبفاضة ابطن  ي ه  كأف. 

 أف إال ابطنػ  ي هػ  كال عليػ  ا١ػاء إبفاضػة ظػا    في ه  ،٧  ٔاء ا١عجوفنب الل كأٌما
 كيصػػل حيجػػ  مل الػػ م كاآلجػػ  العجػػُ يف (ْ)مػػ  كمػػا أجزائػػ  ٚيػػ  إىل كيصػػل ا١ػػاء يف ينقػػ 
 .(ٓ)كالٌلنًب  ابطن  إىل ا١اء

 صػػار فػػ ف ،ا١يتػػة كعظػػاـ كالسػػ جُ؛جامدةو  ٧اسػػةو  ب ينػػةو  خيلػػ  الػػ م (ٔ)ال ػػوب كأمػػا
 :كجهاف اٞديد يف علي  ا١اء بص ٌ  ظا    طهارة فف  ،آج ٌان 
 األـ يف نٌص  ك و :أظه مها(ٕ). 
 يك   لكن علي  الصبلة تٌص  :كقالوا .(ُ)مقابل  ٚاعة كاختار. 

                                  
 . َِِ/ِ( انظ : ْ  ا١    ُ)
 /أ. ِِ( ؿ ِ)
، العزيز َُُ/ِ، ال اية يف اختصار النهاية ِّٔ-ِّْ/ِ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ّ
 . ٕٗٓ/ِ، اجملموع ّٔ/ُ
 .َُٕص  انظ : ((ْ
، َُُ/ِ، ال ايػػػػػػػة يف اختصػػػػػػػار النهايػػػػػػػة ِّٔ-ِّْ/ِ( ك ػػػػػػػو ا١ػػػػػػػ   . انظػػػػػػػ : هنايػػػػػػػة ا١ لػػػػػػػ  ٓ)

 .  ٕٗٓ/ِ، اجملموع ّٔ/ُالعزيز 
، مقػػػػػػػػايي  الل ػػػػػػػػة َّ/ُْ، هتػػػػػػػػ ي  الل ػػػػػػػػة ُٗٓاآلجػػػػػػػػ  الواحػػػػػػػػدة. انظػػػػػػػػ : الزا ػػػػػػػػ  ص ( ٔعػػػػػػػػٌ:(ٔ
 .  َّٖ/ِ، ا١صباح ا١نَ َّْ/ّ
( قػػػػػػاؿ الشػػػػػػافع : كإف ضػػػػػػ ب اللػػػػػػنب بعظػػػػػػاـ ميتػػػػػػة أك ٟمهػػػػػػا أك بػػػػػػدـ أك بػػػػػػنج  مستجسػػػػػػد مػػػػػػن ٕ)

، مل يصػػػػػػل عليػػػػػػ  أبػػػػػدا طػػػػػػب  أك مل ي ػػػػػػب  ةسػػػػػل أك مل ي سػػػػػػل؛ ألف ا١يػػػػػػ  جػػػػػزء قػػػػػػائ  فيػػػػػػ   أال الػػػػػػميحى ـٌ
 .  َٕ/ُت ل أف ا١ي  لو ةسل ٔاء الدنيا مل ي ه  كمل يصل علي . انظ : األـ 
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 أف كيك   :األصحاب قاؿ .،علي  بلةالصٌ  تص  ال ٧  الكس  فموض  ،انكس  كلو
  .(ِ)مسجد ب  بٌي

 .(ْ)ب  كف ش  اؤ بن حيـ  :(ّ)ال ي  أبو القاض  كقاؿ
 ابطنػػػ  ي هػػػ  مل ،اءبنػػػ كػػػاف كإف .ظػػػا    طهػػػارة عػػػدـ علػػػى تف يػػػ  ،ًمٍنػػػ ي  أنٌػػػ ي  كالظػػػا  

 .علي  ا١اء إبفاضة
 ا١ائعػػػات مػػػن بشػػػ ء ةسػػػل إذا بػػػ  ا١سػػػتنجى اٟجػػػ  أف قػػػوالن  البيػػػاف صػػػاح  كحكػػػى

 .(ٓ)شاذ ك و طه 
 ادلخّفّفة النجاسة :الثاين القسم

 نضػػ  فيػػ  فيكفػػ  ،  يػػةالتٌ  جهػػة علػػى ال عػػاـ ي عػػ  مل الػػ م ال ضػػي  الصػػيٌ  بػػوؿ ك ػػو
 .(ٔ)ا١    على ةسل  جي  كال .موارد  ٚي  على ا١اء

                                                                                                                                                                    

، العزيػػػػػػػز ِّٔ/ِ، هنايػػػػػػػة ا١ لػػػػػػػ  َٓٗ/ِ( مػػػػػػػنه  القاضػػػػػػػ  كاإلمػػػػػػػاـ كال افعػػػػػػػ . انظػػػػػػػ : التعليقػػػػػػػة ُ)
ُ/ِٔ  . 
 . ٕٗٓ/ِ( نقل النوكم عنه . اجملموع ِ)
بن عم  ال ربم القاض  الفقي  الشافع ؛ كاف ثقة  بن طا   هللا بن عبد   طا  أبو ال ي (  و:(ّ

صادقان دينان كرعان عارفان أبصوؿ الفق  كف كع ، ٤ققان يف علم ، صاح  التعليقة الكربل يف الف كع ك و 
 ػ. َْٓ ػ، كتويف ّْٖش ح ٥تص  ا١زين، كش ح ف كع أيب بك  ابن اٟداد، ككاف مولد  آبمل: 

هللا تعاىل، بب داد. كال ربم: أن  منسوب إىل طربستاف. كآمل: ٔد ا٢مزة كض  ا١ي  كبعد ا الـ،   ٛر
، كفيات األعياف ُْٗ/ُمدينة عظيمة    قصبة طربستاف. انظ : طبقات الفقهاء الشافعية 

، ُِ/ٓ، طبقات الشافع  الكربل للسبك  ِٕٔ-ٖٔٔ، سَ أعبلـ النببلء ُٓٓ -ُِٓ/ِ
 . ٖٓ/ِفعية لئلسنوم طبقات الشا

( مل أق  عل    ا الكبلـ يف كتاب  التعليقة الكربم. كلكن نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ْ)
ِ/ٕٓٗ . 
 . ِِْ/ُ( انظ : البياف ٓ)
 . ٖٗٓ/ِ، اجملموع ْٔ/ُ، العزيز ّٓٗ/ِ( ك و ا١   . انظ : اإلقناع للماكردم، التعليقة ٔ)
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 :ط يقاف بينهما (ُ)الف ؽ كيف
 كجوبػ  كيف .(ِ)خػبلؼ بػبل النضػ  علػى جيػ  ال العصػ  أفٌ  :ا١ػ اكزة لبع  :أحدمها 

 .كجهاف ال سل يف
 كسػػػيبلن  احملػػػل يف ا١ػػػاء جػػػ ايف ،ال سػػػل يف جيػػػ  كهنػػػ  كآخػػػ ل :للعػػػ اقيُ كاثنيهمػػػا 

 .(ّ)كال لبة ا١كاث ة تكف  بل النض  ذلك يف جي  كال كتقاط  
  ًط ال أنٌ  :كج  كفي  .كا١كاث ة ال لبة النض  يف يش

 ال عاـ؟ ي ع  مل كون  معٌ يف كاختلفوا
 الش اب استعماؿ في  يقدح فبل كا٠بز ب  يشت ل ما ي ع  مل ما ا١ اد :فقيل(ْ). 
 كالنوكم ال كايين كصٌحح  ،نبالل ةَ شيئان  ي ع  مل ما ا١ اد :كقيل(ٓ). 

 ف جيػ  أمٌ  مػن األنثػى كبػوؿ ا٠نثػى كبػوؿ ،ةسػل  جيػ  أنٌػ  فاألص ٌ  ،الصبية بوؿ كأٌما
 .(ٔ)خ ج

 ادلغلظة النجاسة :الثالث القسم
 .الكل  ٧اسة ك  
ًاب إحدا نٌ  م ٌات سب  لعاب  من  سلفيي   ي سل أنٌ  (ُ)اٟلية يف ال كايين كاختار .(ٕ)ب

                                  
د النض  كبعد ال سل. فاألصٌ  أف العص  بعد ال سل ال جي  كال ( يعٍ يف الف ؽ بُ العص  بع(ُ

 .ُّٓانظ : ص   كتقٌدـ توثي      ا١سهلة.جي  العص  بعد النض  ببل خبلؼ. 
 . َِٓ/ُ، الته ي  ُّّ/ِ( منه  اإلماـ كالب وم. هناية ا١ ل  ِ)
 . ُُْ/ُ، ال كضة ٔٔ/ُ، العزيز ُٖٗ/ِ( انظ : ْ  ا١    ّ)
، م ٍ احملتاج ُّٓ/ُابن حج  ا٢يتم  كالش بيٍ بش ط قبل مض  حولُ. ٖفة احملتاج ( قاؿ ب  (ْ
ُ/ُِْ . 
 . ٖٗٓ/ِ، اجملموع ُٖٗ/ِ( انظ : ْ  ا١    ٓ)
 . ُُْ/ُ، ال كضة ٖٗٓ/ِ، اجملموع ٕٕ/ُ، العزيز َِٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ٔ)
 . ُِْ/ُ، هناية ا١ ل  ِّ، اإلقناع للماكردم ُٗ/ُ( انظ : األـ ٕ)
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َ  كاحدة م ٌة من   .(ِ)ك 
 أصػحاب مػن  إنٌػ ،كييقػاؿ .(ّ)طا  اف في  كما كاإلانء تعب دان  ي سل  كإنٌ  ا١ن ربن ا كعن
 .(ْ)الشافع 

 أصػاب  إذا ،كشػع   أجزائػ  كسػائ  كركثػ  كبولػ  كدمػ  كدمعػ   بنػكل ع قػ  بلعاب  كيلتح 
 .(ٓ)ب لك ا١تنجساف القليل كا١اء كا١ائ  رطوبت  أك رطوبتها حاؿ يف شيئان 
  أف :كجػػ  كفيػػ  َ  مػػ ة منػػ  ي سػػل النجاسػػات كسػػائ  ك ػػو ذلػػك يف بػػ  يلتحػػ  ال ةػػ

 ٤ػػل علػػى فيقتصػػ  ،تعبٌػػد الت لػػيظ إفٌ  القػػدًن علػػى ميفػػ ٌعه  ك ػػو :القاضػػ  قػػاؿ .كاحػػدة
 .(ٕ)الدليل حيث من قوم ك و :النوكم قاؿ .(ٔ)كركد 
 .(ٖ)٧َّس  متنج  كثَ أك قليل ماء أك مائ  يف كلغ ف ذا
 ينجسػ  مل قلػيبلن  ب  يص  مل كإف ،٧ٌس  قليبلن  بولوة  صار ف ف ،طا   كثَ يف كلغ كإف

 .(ٗ)فينٌجسػػ  أحػػدمها رطوبػػة مػػ  للمػػاء ا١مػػاس ةػػَ اإلانء مػػن جػػزءان  يصػػي ٌ  أف إال إإلانء كال
                                                                                                                                                                    

 (   : الكتاب لل كايين. (ُ
 بن ب ك  الق ش .  بن ب يكاف ٖقي  فخ م ُِٓ( انظ : حلية ا١ؤمن كاختيار ا١وقن صِ)
 .َّٕ/ُ( انظ : األكس  البن ا١ن ر ّ)
:  و شافع  عند كل أ ل ال بقات كهللا أعل  لكن (ْ ٣تهد يف ا١    كخيالف  أحياان لكن  ( قل ي

أصول  أصوؿ ا١    كمثل  دمحم بن خزدية كدمحم بن ج ي  ال ربم كدمحم بن نص  ا١ كزم. انظ : 
 .ُِٔ/ِفت  البارم البن حج  

، ٖٔٓ/ِ، اجملموع ٔٔ/ُ، العزيز ِِْ/ُ، هناية ا١ ل  ُْٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ٓ)
 . ّٖ/ُم ٍ احملتاج 

 . ْٕٓ/ُ( انظ : التعليقة ٔ)
( قاؿ النوكم:  ك  ا الوج  متج  كقوم من حيث الدليل ألف األم  ابل سل سبعا من الولوغ امنا  ٕ)

كاف لينف    عن مواكلة الكل  ك  ا مفقود يف ةَ الولوغ كا١شهور يف ا١    أن  جي  سبعا م  
ًاب كب  ق   اٞمهور ألن  أبلغ يف التنفَ من مقاربت  . ٖٔٓ/ِها كاقتنائها كهللا أعل . انظ : اجملموع ال

 . ٕٖٓ/ِ، اجملموع ّْٔ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ُُٔ/ُ، ُِْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٖ
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ٗ
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 يف إالٌ  ٧ػػ  إانء يف طػػا   مػػاء :يعػػ ؼ ال ،ا١ػػاء دكف اإلانء يػػنج  :ال ػػربم القاضػػ  كقػػاؿ
ٌٗ  إذا كفيما ،  ا َا ماء في  كجعل ٧  جلد من حوضان  ا  .(ُ)كث

 .(ِ)م لظة ٧اسة ٧ٌسٍت  ،بوؿو  يف كلغ كلو
 ديٌس  مل إذا كاإلانء الباق  كيبقى حول  كما أصاب  ما ألق  ،كالٌسمن جامد يف كلغ كلو
ًادٌ  ال ق عػػػػة منػػػ  أخػػػػ  إذا الػػػ م  ػػػػو :كاٞامػػػد .(ّ)طهارتػػػػ  علػػػى ب طوبػػػة  ديػػػػؤل مػػػا البػػػػاق  يػػػ
 .(ْ)مائ  فهو ت ادٌ  ف ف ق ب على موضعها
 :ط يقاف ذلك يف ب  ا٠نزي  ؽاإٟ كيف
 قوالف في  :أحدمها: 

 ب  ملح  أنٌ  الصحي  :اٞديد(ٓ). 
 كاختػػػػار  (ٔ)الفػػػػارق  كصػػػػٌحح  .كاحػػػػدة مػػػػ ة منػػػػ  ال سػػػػل يف كيكفػػػػ  ،ال كالقػػػػدًن 

 .(ٕ)النوكم
 ابألكؿ الق   :كالثاين. 

 .خنزي  اك كل  أبوي  أحد كفيما كا٠نزي  الكل  من ا١توٌلد يف القوالف كجي م
 أك كثػَ مػاء يف النجاسػة ٤ػل ةٌم  إذا إال تسق  ال ،تعبٌدمه  النجاسة     يف كالعىدد

                                  
 . ِْٔ/ُ( مل أق  عل    ا الكبلـ يف كتاب  التعليقة إال أف النوكم ٦ن نقل عن . انظ : اجملموع (ُ
 .ُْٕ: ص انظ تقٌدـ توثي      ا١سهلة. ( (ِ
 .ِِ/ُ، أسٍ ا١ ال  ِٕ، كفاية األخيار ٕٖٓ/ِ( انظ : اجملموع ّ)
 . ْٗٓ/ِ، الصحاح َُٕ/ُ، ا١صباح ا١نَ َْٓ/ُ( انظ : ٚه ة الل ة مادة )ج. د. ـ( ْ)
موع ، اجملٕٔ-ٔٔ/ُ، العزيز ٔٓ/ُ، اٟاكم َُُ/ٖ( ك و ا١   . انظ : ٥تص  ا١زين ٓ)
ِ/ٖٓٔ . 
 ( مل أجد  يف مظانٌ . (ٔ
 . ٖٔٓ/ِ( انظ : اجملموع ٕ)
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 :(ِ)أكج  ففي  .(ُ)قلتُ فبلغ في  كلغ ال م ا١اء كىمَّلى 
 أخ  م ات س  ةسل  كجي  ،تسق  ال أن  :(ّ)أصٌحها. 
 يسق  :ثاينكال. 
 ًاب سابعة ٕك  ةسبلت س  جي  أن  :كالثالث  كماء كدران  ا١اء يكوف أف إال ب

 .فيكف  زايدت  يف النيل
  مل فسػػ بن تػػنج  كإف ،لػػ  تبعػػان  طػػا  ان  عػػاد للمػػاء تبعػػان  تػػنج  اإلانء كػػاف إف :كال ابػ 

 .(ْ)م ة ةسل  كجي  ي ه 
  فبل كإال طه  في  العدد تقدي  ديكن زمنان  ا١اء يف ت ؾ إف أن  :كا٠ام(ٓ). 
 كال طىهيػػ ى  ،كاسػػعة كػػاف كإف .مػػ ة حيًسػػ ى  ،الػػ أس ضػػي  اإلانء كػػاف إف أنٌػػ  :السػػادس 

 جػػػ ل حػػى كت كػػ  جػػػار مػػاء يف ةمسػػ  إذا أمػػا .(ٔ)تػػػ اب كال آخػػ  ةسػػل إىل حاجػػة
                                  

( ذ   اٞمهور ب هوريٌة ا١اء بعد بلوغ ا١اء قلتُ. كلكن،  ل ي ه  اإلانء تبعا ل ؟ انظ : اجملموع (ُ
ِ/ٖٖٓ. 
 ( قاؿ النوكم:  كمل يص  شئ من األكج  كاألظه  أن  حيس  م ة. انظ : ا١صدر الساب . (ِ
ٌل ا١ؤٌل  يقصد ب  عدـ سقوط طهورية اإلانء دكف ا١اء كما جـز ب  الشي  الب وم كزك اي ( لع(ّ

، ٕٔ/ُ، العزبز َِٔ/ُ، الوسي  ُّٗ/ُاألنصارم كابن حج  ا٢يثم  كال مل  انظ : الته ي  
 . ِْٓ/ُ، هناية احملتاج َُّ/ُ، حاشية الش كاين على ٖفة احملتاج ٓٓ/ُال  ر البهية 

: إف الولوغ، لو صادؼ ا١اء قلتُ فهكث  مل ينج  اإلانء، فك ا إذا بلغ قلتُ، كج  أف ( ا١قصودْ)
ي ه ؛ تبعان ل . إف كان  ٧اسة اإلانء تبعان لنجاسة ا١اء؛ أبف كاف الولوغ يف ا١اء، كمل يل  ش ءه من  

-ٕٖٓ/ِ، اجملموع ِْٔ/ُج ـى اإلانء، طه  تبعان، كإف القى جزءان من  فبل ي ه . انظ : ْ  ا١    
 . ِٕٔ/ِ، كفاية النبي  ٖٖٓ

( ا١قصود: إف مكث ا١اء بعد بلوة  حد الكث ة يف اإلانء مقدار ةسل سب  م ات. انظ : كفاية ٓ)
 . ِٕٕ-ِٕٔ/ِالنبي  

 . ٖٖٓ/ِ، اجملموع ِْٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٔ)
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 طهػػ   يوقػػ  كال طهيػػ  (ِ)كػػدران/ كػػاف فػػ ف (ُ)سػػبعان  ك سػػل  كػػاف جػػ ايت سػػب  عليػػ 
 . َ تعف على
 النجاسػػػة منزلػػػة ينػػػزؿ أف حيتمػػػل :علػػػ  أبػػػو قػػػاؿ ،اإلانء ٧اسػػػة ببقػػػاء حكمنػػػا كحيػػػث

 ،إيلَّ  ابلنسػبة القلتػُ دكف كػاف إذا في  ما جاسةبن كحيك  ،قوؿ يف في  التباعد فيج  العينية
 .(ّ)التباعد جي  فبل اٟكمية منزلة ينزؿ أف كحيتمل

 إف طػػا   ،عينيػػة جعلنا ػػا إف ؛٧ػػ  فجميعػػ  قلتػػُ فيػػ  ةمػػ  الػػ م ا١ػػاء كػػاف كلػػو
 ٧اسػة مػ  قليػل ا١ػاء كطهػارة اٟكػ  ،التف ي  ة ي  من   ا :ال زايل كقاؿ .حكمية جعلنا ا
 .٧  ب  ا١تباعد ا١اء أف يف ط يقته  عىلى  عىًل  أيب  من ك  ا .(ْ)إانئ 

 ك و ال هور نوع  بُ ابٞم  أك (ٓ)ابالستظهار معٌلله  أك تعٌبده   و فهل ،ال َـع فَت كأٌما
 :أكج  ثبلثة في  ؟(ٔ)قاص ة علة

ًاب خيلػػ  أف :ككيفيتػػ  ًاب علػػى ا١ػػاء أيٍكرًد سػػواء تكػػدرى  حػػى اب١ػػاء الػػ  مث عكػػ  أك الػػ
ًاب ال ي  إبلقاء الٌتكد ر حصل كلو .احملل ٚي  على يصٌب  َ   ا١ػاء يف الػ  يف النيػل كمػاء كت ػ
ًاب كركد يكف  كال ،كىفىى زايدت  زمن  .منػ  ال سػل إىل كحيتػاج بػ  يتنج  ف ن  احملل على ال
َ ػا كال اليد إم ار جي  كال ،كفى ذلك بعد علي  ا١اء ص ٌ  إذا :بعضه  كقاؿ  احملػل علػى ة

                                  
َي يف اإلانء ٟظاتو يتهتى ُ) يف مثلها تك ي ي ال سبلت السب ، حيك  ( ا١قصود: أن  إف مكث ا١اء الكث

 . ِْٓ/ُ، هناية ا١ ل  ِّْ/ُب هارة اإلانء. انظ : البياف 
 /أ. ِّ( ؿ ِ)
 ( مل أجد  يف مظانٌ . ّ)
 ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم.  َُٖ(انظ : البسي  صْ)
ٓ)) 
ًاب، كعلى الثالث (ٔ ًاب، كعلى الثاين: جيوز استعماؿ ةَ ال ( فعلى األكؿ: ال ي ٍ استعماؿ ةَ ال

ًاب عن  يئت  فيتهيه للنفوذ، كالوصوؿ إىل ٚي   دين  الكل إال ا١زج بسائ  ا١ائعات أم أن  ي َ ال
 . ٖٔ/ُاألجزاء. انظ : العزيز 
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ًاب ةسلة يف َ ا كال ال  .(ُ)يستوعب  حى في  ٖك يك  اإلانء يف ا١اء يف إلقاؤ  كيكف  ة
ًاب قدر كيف  :(ِ)كجهاف ال
 االس  علي  ين ل  ما أن  :أحدمها، 
 النجاسة ٤ل يستوع  ما كالثاين(ّ). 

َة ةػػَ يف يكػػوف أف كاألىكىل ا١شػػهور ك ػػو ين لػػ  مػػا إنػػ  :الػػ كايين قػػاؿ  قػػاؿ ،(ْ).األخػػ
 أف يسػتح  :كقيل ،الثانية يف :(ٔ)بعضه  كقاؿ ،(ٓ).األيكىل يف يكوف أف يستح  :الشافع 
َة كيف األكىل يف يكوف  .األخ

 :فروع
ًاب؟ مقاـ ك٨و ا خالةالنٌ ك  كاٞصٌ  كاألشناف الصابوف يقـو  ل :األول  :أكج  أربعة في  ال
 ال :أصٌحها(ٕ). 
 بعضه  كصٌحح  ،نع  كاثنيها(ٖ). 
 كجود  دكف عدم  عند مقام  يقـو :كاثلثها. 
 ًاب يفسػػد فيمػػا مقامػػ  يقػػـو :كرابعهػػا  بػػ  يفسػػد ال فيمػػا (ٗ)]كال جيػػوز[ كالثيػػاب ابلػػ

                                  
 . ٕٖٓ/ِجملموع ( نقل  النوكم عنه  كمل ي ك  أٝاء  . اُ)
 . ِِٕ/ِ، كفاية النبي  ٕٖٓ/ِ، اجملموع َّْ/ُ( انظ : البياف ِ)
 . ٕٖٓ/ِ( أم: ٤ل الولوغ. ك و ا١شهور عند ا١   . انظ : اجملموع (ّ
 . ِْْ/ُ( انظ : ْ  ا١    ْ)
 . ََُ/ِ( انظ : ٥تص  ا١زين ٓ)
: مل أق  على توثي    ا الكبلـ.(ٔ  ( قل ي
، هناية ُّْ/ُ، ٖفة احملتاج ِّ/ُ، ال كضة ٕٔ/ُن  كالتيم . انظ : العزيز ( ك و ا١    ألٕ)

 . ِّٓ/ُاحملتاج 
 .ْْٕ/ُ( منه  ا١زين كما نقل  القاض . انظ : التعليقة (ٖ
 ( سق  يف ا١خ وط.(ٗ
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 .كاألكاين
 أف يف ا٠ػػػبلؼ علػػػى (ِ)ا١ػػػ اكزة مػػػن ٚاعػػػة امهػػػابنك  ،(ُ)للشػػػافع  منصوصػػػاف كاألٌكالف

 ال؟ أـ تعبده  التعفَ
 يق  مل تعبد إن  :قلنا ف ف  َ  .(ّ)األص  يف عدم  عند كك ا كجود  عند مقام  ة
 مقام  قاـ ا١اء ب َ استظهار ان  :قلنا كإف. 
 مقام  يق  مل ال هور نوع  بُ للجم  إن  :قلنا كإف. 
ًاب(ْ)عفَ/التٌ  يف االكتفاء يف :الثاين  :كجهاف ،٧  ب
 ا١ن  :أصٌحهما(ٓ). 
 .التعفَ خبلؼ على ا١ اكزة امهابنك 
 علػى كجػ  إىل بعضه  كأشار ،يك  مل ال هور نوع  بُ ٚ  أك تعبد إن  :قلنا ف ف 

 .التٌعبد قوؿ
 السػابعة ةػَ يف جيعػل أف ينب ػ   ػ ا كعلػى .كفى ا١اء ب َ است هار إن  :قلنا كإف. 

ٌُ  م لظػػة ٧اسػػت  كانػػ  فػػ ف .أخػػ ل إىل احتػػاج فيهػػا جعلػػ  فلػػو  األكىل يف كونػػ  تعػػ
 .الوجهُ على كخ ج
ًابية األرض تنجس  كإذا َ ػا يف ٖتاج  ل ،ابلكل  ال ًاب التعفػَ إىل ت ه  طػا   بػ

 .(ٔ)آخ  ت اب إىل  نا حاجة ال أن  األظه  لكن ت اب؟ ةَ من ال سبلت يكف  أـ
ًٌ  مزج إذا :الثالث  مػن مػ ة بػ  كةسػل ا١سػتعمل كا١ػاء الػورد كمػاء كا٠لٌ  ا١اء ةَ ٔائ  ابال

                                  
 . ُٗ/ُ( انظ : األـ (ُ
 . ِّْ/ُ، هناية ا١ ل  ْْٕ/ُ( منه  القاض  حسُ كاإلماـ. انظ : التعليقة (ِ
 .ِّٓ/ُ، هناية احملتاج ُّْ/ُ، ٖفة احملتاج ِّ/ُ، ال كضة ٕٔ/ُالعزيز ( انظ : (ّ
 /ب.ِّ( ؿ ْ)
 . ِٕ، كفاية األخيار صِّ/ُ، ال كضة ٖٔ/ُ، العزيز ُُٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  ٓ)
 . ِّ/ُ، ال كضة ٖٔٓ/ِ، اجملموع ْٕٓ/ُ( انظ : التعليقة ٔ)
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 :كجهاف ب  االكتفاء فف  ،ماء ةَ
 ًاب التعفَ قلنا إف  .(ُ)األص  ك و يك  مل تعٌبد ابل
 كفى اآلخ ين ابلوجهُ قلنا كإف. 

 ،(ِ)السػػػب  مػػػن ال سػػػلة  ػػػ   كانػػػ  إذا فيمػػػا الفػػػ ع كالنػػػوكم كال افعػػػ  ا١تػػػويل كفػػػ ض
 الصػػػبلحبػػػن ا فعػػػل ككػػػ ا ،(ّ)السػػػب  علػػػى زائػػػدة كانػػػ  إذا فيمػػػا البسػػػي  يف ال ػػػزايل كف ضػػػ 
 َ ًاب اسػػتعمل فػػ ف .الصػػورتُ يف جيػػ م ا٠ػػبلؼ أف كالظػػا   .(ْ)كةػػ  مػػ  اب١ػػائ  ا١مػػزكج الػػ
 .(ٓ)ال هور نوع  بُ ابٞم  لعلٌ  من عند جيوز ال :الفوراين كقاؿ .ق عان  جاز ا١اء
اب التعفَ مقاـ اثمنة ةسل  قياـ يف :الرابع  :أكج  ابلًٌ
 ا١ن  :أصٌحهما(ٔ). 
  ٌ مقابل  تصحي  يف ال كايين كش(ٕ). 
 كجود  دكف عدم  عند مقامها يقـو :كاثلثها. 

 :مقام  ك٨و  األشناف إقامة على (ٖ)بعضه  ا بنك 

                                  
 . ِّ/ُ، ال كضة ٖٔ/ُ ( ك و ا١   . انظ : العزيزُ)
، ٖٔ/ُبن سعدم اٞهٍ، العزيز  ٖقي  نوؼ بن  مف ج َِّ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صِ)

 .ٕٖٓ/ِاجملموع 
 ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم.  ُُِ( انظ : البسي  صّ)
 . ٕٗ-ٔٗ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ْ)
 /أ. ّ/ب، ِ( انظ : اإلابنة ؿ ٓ)
 .ِّ/ُ، ال كضة ٖٔ/ُالعزيز ( ك و ا١   . انظ : ٔ)
 .ِْٕ/ُ( انظ : ْ  ا١    ٕ)
 .ِّْ/ُ( منه  اإلماـ. انظ : هناية ا١ ل  (ٖ
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 مقام  الثامنة يق  مل ،مقام  يقـو ال قلنا إف. 
 كجهاف الثامنة فف  يقـو قلنا كإف. 
 .(ِ)نظ  كفي  ،كثَ ماء يف ةم  إذا اإلانء طهارة يف ا٠بلؼ على (ُ)آخ كف ا بنك 

 إحػػدا نٌ  ةسػػبلت ٙػػاين الولػػوغ مػػن ي سػػل أف ىلى كاألىكٍ  :العجلػػ  (ّ)[الفتػػوح] أبػػو قػػاؿ
ًاب  .(ٓ()ْ)للحديث ابل
 كيكفػ  بػ لك تػنٌج  م لظػة ةػَ ٧اسػت  كانػ  ف ف ،٧  ماء يف كل  كلغ لو :اخلامس
ًاب إحدا نٌ  سبعان  ةسل   عضػو تػنٌج  إذا مػا ٓػبلؼ النجاسة لتلك ةسل  إىل حيتاج كال ب
 .(ٕ)ا١شهور على اٟدث ل ف  السب  بعد ةسل  من بد ال ف ن  ،كيٌلٌيت  جاسةبن (ٔ)٤دث

َ  أك أٌكالن  كلغ ال م الكل  كلغ لو كما م ٌلظة ٧اسة كان  كإف  (ٖ)يف/ خنزيػ  أك ةػ

                                  
 .ٕٔ/ُ( نقل  ال افع  عنه  كمل ي ك  أٝاء  . انظ : العزيز (ُ
( ك    ا١سهلة تتعل  فيما إذا ةم  اإلانء ال م كلغ في  الكل  يف ماء كثَ،  ل ي ه  أـ ال يعتد (ِ

 .ُّٕ/ُ، اجملموع ِْْ/ُية ا١ ل  هناب لك إال ةسلة كاحدة؟. انظ : 
َة على ّّ( يف ا١خ وط: أبو الف ج، كالتصوي  من ش ح مشكل الوسي  ص (ّ ، كحاشية عم

  .ْٖ/ُا١نهاج 
إذا كلغ الكل  يف اإلانء فاةسلو  سب  م ات، كعف ك  الثامنة يف ملسو هيلع هللا ىلص:   بن ا١ ٌفل، عن الني( عن ا(ْ

ًاب .  ( ) كتاب ال هارة ، ابب حك  كلوغ َِٖ( ب ق : )ُِٔ/  ُأخ ج  مسل  يف "صحيح " )ال
 الكل  (.

(ٓ َ : مل أق  على توثيق  من ا١صادر ا١تقدمُ كلكن نقل  عم َة عل  ( قل ي ة عن . انظ : حاشية عم
 . ْٖ/ُش ح العبلمة جبلؿ الدين احملل  على منهاج ال البُ 

 اٟدث األكرب.  ( يعٍ:(ٔ
( صورة ا١سهلة: لو كلغ الكل  يف إانء، ككقع  في  ٧اسةه. أجزأ  للجمي  ةسل  سب  م اتو ٕ)

ًاب؛ ألف النجاسة تتداخل. ك٢ ا لو أصاب  بوؿه كدـه، كةسل  م ةن زاؿ اٞمي . انظ :  إحدا ن ابل
 . ِّ/ُ، ال كضة ٖٖٓ، ٕٖٓ/ِ، اجملموع ّْْ/ُالبياف 

 /أ.ِْ( ؿ ٖ)
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 :أكج  ثبلثة في  سب ؟ كل ة لكل جي  أك ابلتعفَ سبعان  ال سل يكف  فهل ،األص ٌ 
 ا١نصوص ك و سبعان  ةسل  يكف  أن  :أصٌحها(ُ). 
 سب  كل ة لكل جي  :كاثنيها. 
 كلبُ لول ات يكف  كال ،الواحد الكل  لول ات السب  يكف  :كاثلثها. 

 ال سبلت أك ال سلة احتساب فف  ،كركث  كدم  ؛عينية الكل  ٧اسة كان  لو :السادس
 :أكج  ،السب  من العُ هبا تزاؿ الي
 كاحدة ةسلة ٖس  أهنا :أصٌحها(ِ). 
 ٖس  ال :كاثنيها. 
 كفػػػا  ةسػػػبلت سػػػ  إىل اإلزالػػػة يف احتػػػاج لػػػو حػػػى بعػػػدد ا ٖسػػػ  أهنػػػا :كاثلثهػػػا 

 .بعد ا كاحدة ةسلة
 أك إراقتػػػ  جيػػػ  فهػػػل ،اسػػػتعمال  الكلػػػ  فيػػػ  كلػػػغ الػػػ م إلانءا صػػػاح ه  ييػػػ ًدٍ  مل إذا :الســـابع

 :كجهاف يستح ؟
 يستح  :أصٌحهما(ّ). 
 فيػ  كلػغ  ل يعل  كمل ، جهاكأخ مائ  أك قليل ماء في  إانء يف رأس  الكل  أدخل لو :الثامن

 .؟ال أـ
  األص  يف رطوبة رأل إف كك ا ،طا   فهو رطوبة فٌم  على ي  مل فف(ْ). 
 .اآلخ  نصف  ةسل مث نصف  ف سل ٧ ه  ثوبه  كاف لو :ال اسع

                                  
، كفاية ُّْ/ُ، ال كضة ْٖٓ/ِ، اجملموع ّْْ/ُ، البياف ُٗ/ُاألـ  ( ك و ا١   . انظ :ُ)

 . ِّٕ/ِالنبي  
 . ٖٖٓ/ِ، اجملموع ُُٗ/ُ، الته ي  ْٕٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ِ)
، اجملموع ِْْ/ُ، ْ  ا١    َّٔ/ُ( ك و ا١   . كالوج  الثاين: جي  إراقت . انظ : اٟاكم ّ)
 . ّّ/ُ، ال كضة ٖٖٓ/ِ
 . ِِٕ/ِ، كفاية النبي  ٖٖٓ/ِ، اجملموع ُّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم ْ)
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 القفػاؿ كصػٌحح  .(ُ)كاحػدة دفعػة كلػ  ي سػل  حػى ي هػ  مل :القػاصبػن ا قػاؿ(ِ) 
 .(ّ)كآخ كف

 اعػػة (ْ)حامػػد أبػػو الشػػي  كقػػاؿ  ال افعػػ  كأطلػػ  (ٔ)ال افعػػ  كرجحػػ  .ي هػػ  :(ٓ)ٚك
اعة ٍفنىةو  يف ةسل  إذا ٔا ٚاعة كقٌيد ا ،ا١سهلة (ٕ)ٚك  .(ٖ)القاصبن ا نص ك و جى
ٌُ  الػػ م :العمػػ اين كقػػاؿ  فػػاألم  جىفنػػة يف نصػػف  ةسػػل فػػ ف ،مسػػهلتاف أهنمػػا يتعػػ
ل ،(ٗ)  ا النوكم كصٌح  الشي  قال  كما  مػا علػى كافقػ  كمػن الشػي  كػبلـ ٛك
 .جفنة يف ةسل  إذا ما على كموافقي  القاصبن ا ككبلـ علي  ا١اء ص ٌ  إذا

 .األكؿ النصػ  مػن جيػاكر  مػا الثػاين النصػ  م  ي سل أف :فشٍ ط  ،ب هارت  قلنا ف ف
 .طه  ةسل  ف ف ٧سان  ا١نتص  كبق  ال  فاف طه  ،يفعل مل إف

 قػػوؿ كعلػػى :ا١تػػويل كقػػاؿ .(َُ)األكؿ يػػنج  الثػػاين النصػػ  ةسػػل إذا :القاضػػ  كقػػاؿ

                                  
( قاؿ ابن القاص: ألن  إذا ةسل نصف  فاٞزء ال ط  ال م يبلص  اٞزء الياب  النج  ينج  ب  ُ)

ألن  مبلص  ١ا  و ٧  مث اٞزء ال م بعد  ينج  ٔبلصقت  اٞزء األكؿ مث ال م بعد  ينج  
ٔبلصقت  حى ينج  ٚي  األجزاء إىل آخ  الثوب. انظ : التلخيص البن القاص ال ربم ٖقي  

 . ُُِلشي  عادؿ ا١وجود كالشي  عل  معوض صا
 .ِٕٗ/ِ( نقل  القاض  عن . انظ : التعليقة (ِ
 ( منه  القاض . انظ : ا١صدر الساب .ّ)
( قاؿ الشي  أبو حامد: ألف اٞزء ال م يبلص  اٞزء النج  ينج  ب  ألن  القى عُ النجاسة ْ)

  القى ما  و ٧  حكما ال عينا. انظ : اجملموع فهما اٞزء ال م يبلص  ذلك اٞزء فبل ينج  ب  ألن
ِ/ٓٗٓ . 
 .ْْْ/ُ( منه  العم اين. انظ : البياف (ٓ
 . ٕ/ِ( انظ : العزيز ٔ)
 ( منه  ابن س يج. انظ : ا١صدر الساب .(ٕ
 ( نقل  ال افع  عن . انظ : ا١صدر الساب . ٖ)
 . ٓٗٓ/ِ، اجملموع ْْ/ُ( انظ : البياف ٗ)
( قاؿ القاض : ألف النص  األكؿ مبتل، كينتش  البلل من النص  الثاين إلي  إذا ةسل ، فيتنج  َُ)

 . ِٖٗ-ِٕٗ/ِالنص  األكؿ، ألف البلل مبنا  على االنتشار، ٓبلؼ اٞامد. انظ : التعليقة 
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 .(ُ)طه  اآلخ  النص  مث األكؿ النص  كةسل ق علٌ  لو القاصبن ا
 ٚيعػ  ةسػل جيػ   ػل ،ةسػل  عقي  ٧اسة في  فوقع  ثوب  ةسل لو :ا١تويل قاؿ :العاشر

 .(ِ)قبل  الف ع يف السابقاف الوجهاف في  النجاسة؟ موض  ةسل يكف  أـ
 .(ّ)الثاين أصٌحهما :النوكم قاؿ
ػ ىزى  لو :عشر احلادي خى

 كيف ،ابطنػ  ي هػ  مل ةسػل  فػ ذا ،٧ػ  رطػ  خنزيػ  بشػع  ا٠ػ  (ْ)
 .(ٔ)/(ٓ) ا١تقدـ الف ع يف الوجهاف ظا   

بػػػن ا كاختػػػار  ،ب هارتػػػ  القػػػوؿ علػػػى تػػػنج  مل رطبػػػة أدخلهػػػا أك فيػػػ  رجلػػػ  ع قػػػ  كلػػػو
 .ابطن  طهارة يف ا٠بلؼ أفٌ  كبلم  ظا   كلكن ،(ٕ)القاص
 ا١شقة لعمـو عن  يعفى :كقيل. 
 ةبػػار أك الػػنج  ال  يػػ  ةبػػار فهصػػاب  ،ريػػ  فهبٌػػ  ،رطبػػة أعضػػاؤ  كانػػ  لػػو :عشــر الثــاين

                                  
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِِٕ، ِِٔ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صُ)
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِِٖتتمة اإلابنة للمتويل ص (انظ :ِ)
 . ُّ/ُ( أم: يكف  ةسل موض  النجاسة. انظ : ال كضة ّ)
، اتج ّْْ/ٓخاط. أم إلصاؽي النعل ب ، كتب يني  كصلي الب انة ب . انظ : لساف الع ب  ( ٔعٌ:(ْ

 .ٕٖ، التع يفات الفقهية صُٔ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُّّ/ُٓالع كس 
قاؿ النوكم: كلو تنج  ا٠  ٓ ز  بشع  ا٠نزي ، ف سل سبعا إحدا ن  أم: الف ع العاش ، ((ٓ

ًاب، طه  ظا    دكف ابطن ، ك و موض  ا٠ ز، كالظا   أن  ٦ا تع  ب  البلول، كيتع ر أك يش   ب
ًاز من ، فعف  عن  م لقا. انظ : ال كضة  ، العزيز ُِٓ/ُكانظ : ْ  ا١     .َِٗ، ُِٗ/ّاالح

ُِ/ُُٕ. 
 /ب. ِْ( ؿ ٔ)
: مل أجد كبلـ ابن القاص يف كتاب  التلخيص. كقاؿ ب  القاض  اٟسُ  أيضا )التعليقة ٕ) ( قل ي
( كما نقل  النوكم: كلو ع ق  رجل  في  أك أدخلها في  رطبة مل ينج  كال تتعدل النجاسة من ِْٖ/ُ

ىل ا١ سوؿ ككاف القاض  حسُ خيتار   ا الوج . انظ : اجملموع ا٠ ز ال م يف ثق  ا٠  إ
ِ/َُٔ . 
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 .(ُ)ا١اء يف كما ينجسها مل ،الس جُ

 :مسأل ان الفصل يف األصحاب وذكر النجاسة إزالة كيفية يف الكالم ان هى
َ  طا   ا٢ ة سؤر :األوىل  مػا يػنج  فبل، (ِ)م ٌ  كما كف كعهما كا٠نزي  الكل  عدا ما ك 
 .(ّ)٧است  الظنٌ  على ةل  كإف في  كل  

َ ػػا أك فػػهرة أكلػػ  فلػػو  فهػػل ،آخػػ  مػػائ  أك قليػػل مػػاء يف كل ػػ  مث النجاسػػات مػػن ة
 :أكج  ثبلثة في ؟ تنجس 
 ال مػػا يػػنج  مل كثػػَ مػػاء يف كلوةهػػا كاحتمػػل ةابػػ  إف أهنػػا ظهػػ  لػػو ك ػػو :اثلثهػػا 

 .(ْ)يتنج 
  م لقان  التنجي  :ا١اكردم كصٌح(ٓ). 
 َازم ال ػػػزايل كاختػػار  يف  ػػػ ا جيػػػئ كال :ال ػػػزايل قػػاؿ .(ٔ)م لقػػػان  تنجسػػػ  ال أهنػػا :كالشػػػ

 مث جيفػػة  السػػبي  أكػػل إذا فيمػػا ا١تػػويلٌ  حكػػا  كقػػد .(ٕ)ابلنػػاس اختبلطػػ  يعػػ  ال حيػواف
 .(ٖ)كثَ ماء يف كلوة  كاحتمل ةاب
 .(ٗ)العفو يف السنانَ كهفوا  ٧استها ي ل  الي األطفاؿ أفوا  أبف الصبلحبن ا كأفى

                                  
 . ِّْ/ُ، النج  الو اج ِٖٓ/ِ، كفاية النبي  َِٔ-َُٔ/ِ( انظ : اجملموع ُ)
 .ْٗص  انظ : ((ِ
 . ٖٗٓ/ِ، اجملموع ٗٔ/ُ، العزيز ِْٖ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ّ)
 . ّّ/ُ( ك و األص  عند النوكم. انظ : ال كضة (ْ
 . ْٔ/ُ( فه ا الوج  األكؿ. انظ : اٟاكم ٓ)
 . ِْ/ُ، ا١ه ب ٗٔ/ُ، العزيز َِٗ/ُ( ك  ا الوج  الثاين. انظ : الوسي  ٔ)
 .َُِ/ُ( انظ : الوسي  ٕ)
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِٕٗ، َِٖ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صٖ)
 . ُّٔ/ُ( انظ : فتاكم ابن الصبلح ٗ)
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 كفػهرة الػ كث ٧   و ٦ا (ُ)اآلدم  ةَ حيواف ،آخ  مائ  أك قليل ماء يف كق  إذا :الثانية
 :كجهاف في  تنجس ؟ فهل حٌية من  خ ج  مث كشاة كعصفورة
 منف   لنجاسة نع  :أحدمها. 
 سي  ف ن  ،يستٍنجً  مل ال م اآلدم  ٓبلؼ ،(ِ)ال :كأظه مها  كػاف كإف فيػ  كقػ  إذا يينجًٌ

 .مستجم ان 

 .(3)النجاسة بو أزيل اليت ادلاء وىي الغسالة حكم يف :الثاين األمر
 فػػػ ف  ٌَ  يف احملػػػلٌ  ككػػػ ا ،٧سػػػة فهػػػ  أزالتهػػػا الػػػي ابلنجاسػػػة الثبلثػػػة أكصػػػافها أحػػػد ت ػػػ

 .األص 
 ا ا١    ىعل كم ٌه ة طا  ة فه  قلتُ بل   ف ف يت ٌَ  مل ف ف َ  .(ْ)ك 

 .؟(ٓ)ا٠بث يف يستعمل  ل اٟدث يف ا١ستعمل ا١اء أف يف ا٠بلؼ في  كأييت
 قلتُ تبلغ مل كإف أصبلن  ت ه  ال الكل  ةسالة إفٌ  :كقيل(ٔ). 

                                  
ٝيٌ  االدم  حيواف ١ا في  من اٟياة. انظ : هت ي  الل ة (ُ  :  . ُٖٗ/ٓ( قل ي
ًزكا عن مثل   ا )٧  ال كث(. انظ : هنابة ا١ ل  ِ) ، ِِٓ/ُ( قاؿ النوكم: ألف األكلُ مل حي

 . ُٗٓ/ُالنبي  ، كفاية ُْٕ/ُ، اجملموع ٖٗ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َُِ/ُالوسي  
 .ْْٕ/ِ( انظ : ا١صباح ا١نَ (ّ
، كفاية ّْ/ُ، ال كضة ٖٓٓ/ِ، اجملموع ُٕ/ُ، العزيز ْٕٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ْ)

 . ِِّ/ُ، ٖفة احملتاج ّٕاألخيار ص
 .ٔٔ-ٓٔ ِ انظ : ((ٓ
َ ، مل حيتج (ٔ ( قاؿ النوكم: كةسالة كلوغ الكل ، ف ذا كق  من ال سلة األكىل ش ء على ثوب، أك ة

إىل ةسل  على القدًن. كي سل ٟصوؿ ا١ ة كطهورية الباق  ستا على اٞديد، كسبعا على ا١خ ج. كلو 
ل سل عنها، ف ف كق  من السابعة، مل ي سل على األكؿ كالثاين. كي سل على الثالث م ة. كمى كج  ا

 . ّْ/ُسب  التعفَ، مل جي  ل هوريت ، كإال كج . انظ : ال كضة 
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 :أقواؿ فثبلثة أزالتها الي ابلنجاسة كزهنا تىزًدٍ  مل ف ذا
 القدًن إىل ٚاعة كنسب  م ه ة طا  ة أهنا :أحد ا(ُ). 
 ٧سة أهنا :كاثنيها. 
 ٧سػػػان  كػػػاف إف ال سػػػل بعػػػد احملػػػل حكػػػ  حكمهػػػا أف اٞديػػػد إىل كينسػػػ  :كاثلثهػػػا 

 كػاف إذا ٔػا ٥صػوصه  فه ا .(ِ)للخبث م ه ة ةَ ف ا  ة طا  ان  كاف كإف ،فنجس 
 .للحاجة ال سل (ّ)صورة/ على كركد 
 ةسػػاالت عليهػػا كيتخػػ ٌج ،الصػػورة  ػػ   ةػػَ ىعلػػ القػػا  إذا جاسػػت بن نق ػػ  كنٌػػا كإفٍ 
 .ب  أٟ  كما الكل 

 :(ْ)األكىل من تقاط  ف فٍ  ،مثبلن  ثوب على منها ش ء تقاط  ف ذا
 سبعان  :كقيل ،ستان  ي سل  :كقيل ،ا١شهور على القدًن على ي سل  مل. 
  ستان  :اٞديد على كي سل. 
 سبعان  :الثالث كعلى. 

 :الثالثة من تقاط  كإفٍ 

                                  
 .ِْٕ/ُ( منه  القاض  حسُ. انظ : التعليقة (ُ
، العزيز ُُِ/ُ، الوسي  ِْٗ/ُ، ْ  ا١    ِْٖ/ُ( ك و األظه . انظ : هناية ا١ ل  ِ)
 .ّْ/ُ، ال كضة ُٕ/ُ
 /أ.ِٓ( ؿ ّ)
أصاب من ال سلة األكىل، جي  ةسل ذلك ا١وض  س  م ات، كإف  ( صورة ا١سهلة: أن  إذاْ)

أصاب من الثانية فخم  م ات، كمن الثالثة أرب  م ات، كمن ال ابعة ثبلث م ات، كمن ا٠امسة 
م تُ، كمن السادسة م ة كاحدة. كإف أصاب من السابعة، ال جي  ةسل ذلك ا١وض ، كإف أصاب 

ال جي  تعفَ ذلك ا١وض . كإف أصاب من ةسل  قبل  -التعفَمن ةسلة التعفَ، أك من ةسل  بعد 
. انظ : الته ي   ، العزيز ُٗٗ/ُالتعفَ، جي  تعفَ ذلك ا١وض ؛ ألف تعفَ ٤ل الولوغ علي  ابؽو

 . ُْٓ، ال كضة/َِٗ/ِ، كفاية النبي  ٖٓٓ/ِ، اجملموع ِٕ/ُ
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 ا١شهور على القدًن على ي سل  مل. 
  أربعان  :اٞديد على كي سل. 
 ٜسان  :الثالث كعلى. 

 .السابعة إىل القياس   ا كعلى
 :ش ء (ُ)منها تقاط  ف فٍ 
 القدًن على ي سل  مل. 
 اٞديد على كال. 
  م ة ،الثالث على كي سل. 

 :التعفَ يف يينظ  ،التقاط  من ال سل كج  كحيث
 حكم  سق  ،فيها كاف أك منها التقاط  ال سلة قبل (ِ)حصل كاف ف ف. 
 علي  التقاط  عف  بعد حصل يكن مل كإف(ّ). 
 سػػواء كاحػػدة مػػ ة الكلػػ  ةسػػبلت مػػن التقػػاط  مػػن ي سػػل أنػػ  :رابػػ  كجػػ  ا١سػػهلة كيف
 .ال أـ التعفَ حصل

 :فوجهاف ال سالة كزف زاد كإف
 ٧سة أهنا :أصٌحهما(ْ). 

ة انفصػػل ٍ  إذا كمػػا (ٓ)ا١تقػػٌدماف الوجهػػاف احملػػل طهػػارة كيف  ،النجاسػػة زالػػ  كقػػد مت ػػًٌَ

                                  
 ( يعٍ: من السابعة. (ُ
  ( يعٍ حصل التعفَ قبل التقاط .(ِ
 ( فبل يسق  حك  التعفَ. (ّ
 . َِٗ/ِ، كفاية النبي  ٖٓٓ/ِ، اجملموع ِٕ/ُ، العزيز ُِِ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ْ)
 أم: الوجهاف يف مسهلة كزف ال سالة إذا زاد. ((ٓ
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 .(ُ)احملل يف يبقى ٔا يػىنػٍقي ي  ا١اء ف ف .ال أك كزهنا على الزايدة تعترب ال أف كينب  
 .الطهارة واجب يف ادلس عملة الغسالت يف كل    ا
 :ط يقاف ففيها ،كالثالثة الثانية ك   مندوهبا يف ادلس عمَلة أما
 ق عان   ةم هٌ  طا  ة أهنا :أظه مها(ِ). 
 اٟدث يف ا١ستعمل يف كا٠بلؼ ك و الواجبة يف األقواؿ على أهنا :كاثنيها(ّ). 

 يف ا١سػتعمل اجتمػ  إذا مػا عليػ  سػ يجبػن ا بػٌك  ،(ْ)ق عان  طهور ال ابعة يف كا١ستعمل
 .(ٓ)األرب  ال سبلت
 (ٔ)ا١سػػتعمل ل لبػػة األصػػ  علػػى منػػ  ال هػػارة ٕػػز مل ،كػػاألكؿ كالثالثػػة الثانيػػة :قلنػػا فػػ ف

 .جازت كإال
ٌَ  اإٌمػػ ؛ا١سػػتعمل جاسػػةبن حكمنػػا كحيػػث  ف سػػل  ،احملػػل طهػػارة قبػػل النفصػػال  أك لت ػػ

عى ٍ  اثنيان  ًٚي  :فوجهاف قلتُ يبلغ كمل الت ٌَ  كزاؿ ال ىٍسلتاف ك
 ٧سة أهنا :أصٌحهما(ٕ). 
 الكلػػػ  ةسػػػاالت  ػػػ ا كعلػػػى ،كاحػػػدة ةسػػػلة حكػػػ  يف ألهنػػػا طػػػا  ة أهنػػػا :كاثنيهمػػػا 

                                  
( قاؿ النوكم: لو كق  بوؿ على ثوب ف سل ٔاء موزكف، فانفصل زائد الوزف، فالزايدة بوؿ كا١اء (ُ

، كقد سب  يف ا١يا  كج  شاذ  ٧  كما لو ت َ. كيف طهارة احملل الوجهاف الصحي : ال ي ه . قل ي
 . ََٔ/ِأف   ا ا١اء طا   م  زايدة الوزف كلي  بشئ، فا١    ٧است . انظ : اجملموع 

اتف  اٞما َ يف ٚي  ال  ؽ .  قاؿ النوكم: َُِ/ُ، كفاية النبي  ُّ/ُ( ك و ا١   . العزيز (ِ
 . ُٕٓ/ُانظ : اجملموع على أف الصحي  أن  لي  ٔستعمل. 

 .ٔٔ-ٓٔص  انظ : ((ّ
 .ُٕٓ/ُاجملموع ( انظ : (ْ
 ا١صدر الساب .( نقل  النوكم عن . انظ : (ٓ
 .ٕ/ُالثانية كالثالثة طهور على األص . انظ : ال كضة ( ذ   النوكم أبف (ٔ
ً فبل تزكؿ ٧است  ( فهو كا١اءٕ) ٍُ . انظ : القليل إذا كوث  ٔا ي ل  علي  كي م  ، كلكن مل يبلغ قػيلَّتػى

 . ِِ/ُ، ال كضة ّْٔ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية َٓ/ُالعزيز 
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 أك منهػػػا شػػػ ء ب هػػػارة تىف  قهػػػا عنػػػد حيكػػػ  مل كإف قلتػػػُ يبلػػػغ كمل ٚعػػػ  إذا طػػػا  ة
 .خاصة السابعة ب هارة

 .طه ت قٌلتُ ال سبلت بل   كلو
 .(ُ)ا١تقدـ الوج  الكل  ةسالة كيف

 ذلػك خيتصٌ  فهل .(ّ)اٞديد على م ٌه  ةَ كأنٌ  ،قٌلت  م  (ِ)ب هارت  حكمنا كحيث
 :كجهاف في  .كاٟدث؟ يعٌم  أـ ابٟدث
 الثاين :أصٌحهما(ْ). 
  يسػػتعمل  ػػل اٟػػدث يف ا١سػتعمل أف يف كػػا٠بلؼ ك ػػو .(ٓ)األكؿ الب ػػوم كصػٌح 

 . نا كمن  ٌٙ  اجملٌوزين كمن ،ا٠بث يف

                                  
َة ابلنجاسة فه  ٧سة ق عا، كإف ، ُٖٔص  انظ :( (ُ يعٍ: ف ذا انفصل  ةسالة كلوغ الكل  مت 

َة فثبلثة أكج  أك أقواؿ كما سب . أحد ا: أهنا طا  ة، كالثاين: ٧سة، كالثالث ك و  انفصل  ةَ مت 
َة ف ا  ة تبعا للمحل ا١نفصل عن .  َة فنجسة كإف كان  األخ  األص : إف كان  ةَ األخ

 ارة ا١اء ا١ستعمل يف كاج  ال هارة. ( أم: طه(ِ
 ( ةَ م ٌه  ألن  أقل من قلتُ. (ّ
. انظ : ا١ستعمل يف النجاسة إذا حكمنا ب هارت   ل يستعمل يف اٟدث في ؟( صورة ا١سلة: ْ)

 . َُٔ-ُٗٓ/ُ، اجملموع ُِّ-ُِِ/ُ، الوسي  ََِ/ُالته ي  
-ُٗٗ/ُ خيتص ابٟدث فق . انظ : الته ي  ( لعٌل الصواب أف اإلماـ الب وم قاؿ بعموم  كالٓ)

ََِ . 
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 والطاىر النجس بُت االج هاد يف :الثالث الباب

 مل إف ككػػ ا .ب هارتػػ  أخػػ  ،عليػػ  متػػنج  كركد يف كشػػكٌ  شػػ ءو  طهػػارة تػػيٌقن إذا 
 .٧است  على أمارة تدؿٌ  كمل فيهما كت دد ٧است  كال طهارت  يتيٌقن

 تػ ٌدد  اسػتول سػواء جاسػت بن أخػ  ،عليػ  م ه  كركد يف كشك ٧است  تيٌقن كإف 
 .(ُ)ال هارة أصل  ما يف النجاسة احتماؿ ت ٌج  أك
 شػكٌ  إذا أنػ  كوجػ  ك و ،هبا أخ  النجاسة ظن  على ةل  إذا أن  :ضعي  قوؿ كفي 

 شػكه  ال هػارة آلػة يف كالٌشػك .ال هػارة يقػُ على بٍي ال الصبلة يف الدخوؿ قبل اٟدث يف
 .هبا حصو٢ا يف

 إىل كاحتػػاج عليػػ  كاٍلتػػب  ،اآلخػػ  ك٧اسػػة أحػػديهما طهػػارة يتػػيٌقن أف مقػػدَّمان  كػػاف فلػػو
 :أكج  ثبلثة يفعل  ما فف  استعمال 
 اجتهاد ةَ من منها شاء ما يستعمل :أحدمها. 
 كصػػػػٌحح  ،اجتهػػػػاد ةػػػػَ مػػػػن طهارتػػػػ  ظنٌػػػ  علػػػػى ةلػػػػ  مػػػػا يسػػػػتعمل أنػػػػ  :كاثنيهمػػػا 

 .(ِ)الب وم
 ك ػػػػػو ابالجتهػػػػػاد إال ب هارتػػػػػ  كاألخػػػػػ  أحػػػػػدمها اسػػػػػتعماؿ لنػػػػػا لػػػػػي  أنػػػػػ  :كاثلثهػػػػػا 

 .(ّ)الصحي 
 كاحػد جػن  مػن كػاف سػواء فيهمػا االجتهػاد ديكػن مشػتبهُ كل يف االجتهاد كجي م
 .(ْ)كت اب كثوب كطعاـ كخلٌ نب كل جنسُ من أك كد نُ ُبنكل ك عامُ

                                  
 . ُْٔ-ُْٓ/ُ، ال كضة ّٕ-ِٕ/ُ، العزيز ُِٓ-ُِْ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ُ)
 . ُْٔ/ُ( انظ : الته ي  ِ)
 . َُٖ/ُ، اجملموع ّٕ/ُ، العزيز ُِْ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ّ
 . ُٓٗ/ُ، اجملموع َٖ/ُ( انظ : العزيز ْ)
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َم] كعن  .(ِ)اٞنسُ يف جي م ال أن  :(ُ)[الزب

 :شروط مطلقاً  لالج هادف

 .والثياب ادلياه من ابلنجس الطاىر كأش باه فيو اجمل هد يف زلال العالمة تكرن أن :األول
 فػبل أبجنبيػة مصػا  ة أك رضػاع أك سػ بن ٤ىٍ مػةو  امػ أة كاشػتبا  عبلمػة لػ  لػي  ما فهٌما
 .منهما كاحدة نكاح ل  فلي  ،اجتهاد

 مػنهن كاحػدة نكػاح فلػ  كبػَ بلػد لنسػوة ٤صػورات ةػَ كػن فػ ف سوةبن اشتبه  كلو
َة ق ية كنساء ٤صورات كن كإف .اجتهاد ب َ  فكػ لك ،مػنهن كاحػدة نكػاح ل  فلي  ص 
 ةػَ أك ٤صورات أجنبيات أك أبجنبية زكجت  اختل   كلو .كينك  ليتح   كقيل األص  يف

 .(ّ)اجتهاد فبل ٤صورات
 بقػػ ةنب لػ أك ٣وسػػ  ذكػاة بلحػ  مسػػل  ذكػاة ٟػ  أك ميتػػة بلحػ  مػ كاة ٟػػ  اشػتب  كلػو

 ا١ػػاء يف ي سػػ  ثقيػػل ا١ػػ كاة ٟػػ  فػػ ف ،جيتهػػد كقيػػل .(ٓ)األصػػ  يف اجتهػػاد فػػبل (ْ)أاتفنب بلػػ
 فالشػ ط صػ ٌ  كإف فهػ ا .تػنكمش ال أك ت فػو ا١يتػة ٟك (ُ)/(ٔ)النار على ابلع ض كينكمش

                                  
َم. كالتصوي  من اجملموع  ( يفُ) بن  بن أٛد هللا الزبَ .  و: أبو عبدُٔٗ/ُا١خ وط: ابن الزب

َم البص م؛   بن الزبَ بن ا١ن ر بن عاص  هللا بن عبد سليماف بن العواـ، الفقي  الشافع  ا١ع كؼ ابلزب
يف ا١    كجو  كاف إماـ أ ل البص ة يف عص   كمدرسها كاف ثقة صحي  ال كاية، ككاف أعمى، كل  

، كفيات األعياف ِٔٓ/ِهللا تعاىل. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات   ػ، ٛر َِّة يبة، كتويف: قبل 
 . ٕٓ/ُٓ، سَ أعبلـ النببلء ُّّ/ِ
 . ُٔٗ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع ِ)
  .ََُ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ْٕ-ّٕ/ُ، العزيز ُِٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  ّ)
 .ّ/ُ( أاتف:    األنثى من اٟمَ. انظ : ا١صباح ا١نَ (ْ
 . ُٓٗ/ُ، اجملموع ٕٔ/ُ، العزيز ُِٔ/ُ، الوسي  ِٕٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  ٓ)
( ك قد توصل الباحث السوداين عن ط ي  استخداـ قانوف الكثافة اىل نتيجة مفاد ا اف كثافة (ٔ
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 .(ِ)كالبوؿ ا١اء اشتبا  يف اب٠بلؼ ا٠بلؼ الفوراين شٌب  كل لك ،في  مٍنت و  الثاين

 :فروع
 :حا٢ا كجهل ملقاة ٟ  ق عة كجد لو
 ميتة أهنا الظا   ألف ٖل مل ،مكشوفة كان  ف ف. 
 ٣وسػ  البلػد يف يكػوف أف إال حػبلؿ فهػ  ك٨و ا خ قة أك لتى كٍ مً  يف كان  كإف(ّ)، 

 .(ْ)بتح ديها القوؿ ا١تويل كأٟ 
 القاض  قال  تناكل  حيل مل ،ال أـ قاتل س  أن  يدر كمل ،نباات كجد كإف(ٓ). 

ٌُ  :النػػوكم كقػػاؿ  قبػػل األشػػياء أفٌ  يف ابنأصػػحا خػػبلؼ علػػى كالنبػػاتنب اللػػ ٍٗػػ يج يتعػػ
حػػػة أك التحػػػ ًن قػىٍبػػػلى  ،الشػػػ ع كركد  مهػػػا  ػػػ ين كعلػػػى .الصػػػحي  ك ػػػو فيهػػػا حكػػػ  ال أك اإًلابى
  ػػل كشػػكٌ  حيػػواانن  كجػػد لػػو أنػػ  ذكػػ ك  مػػا  ػػ ا كيشػػب  ،التحػػ ًن سػػب  يتحٌقػػ  أف إىل حػػبلال
 .(ٔ)القاعدة     على اءبن كجهاف حٌل  فف  .تستخبث ؟ أك الع ب تست يب 
َ  مسمـو ٟ  اٍشتىب  كلو  .(ٕ)كال عاـ في  التح م جاز ب 
 جػاز ب حػا٢  رحل  أك كطيور   الناس ب ن  طيور  أك ةنم  اشتبه  لو :القاض  كقاؿ

                                                                                                                                                                    

اللحـو ا١ كاة اكرب من كثافة ا١اء ل لك فه  ت س  ، ككثافة اللحـو ا١يتة اقل من كثافة ا١اء 
 /:htmَُُِٕٕٓٗ/www.alnilin.com/https.ل لك فه  ت فو. انظ : 

 /أ. ِٔ( ؿ ُ)
 /أ. ٔ( انظ : اإلابنة ؿ ِ)
 . ُُِ/ُ، اجملموع ََٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة ّ)
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِٕٓ-ِْٕ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صْ)
 . ََٓ/ُتعليقة ( يعٍ: مل حيٌل تناكل  إال ابلتحٌ م كاالجتهاد. انظ : ال(ٓ
قبل كركد الش ع كال حيك  على اإلنساف يف شئ يفعل  بتح ًن كال ح ج ( يعٍ: الصحي ، ال حك  ٔ)

، اإلحكاـ يف ٖ/ُكال نسمي  مباحا ألف اٟك  ابلتح ًن كاإلابحة من أحكاـ الش ع. انظ : ا١ستصفى 
 .َُِ/ُاجملموع ، ٕٗ/ُأصوؿ األحكاـ 

 . ُٓٗ/ُ، اجملموع ََٓ/ُقة ( ك و ا١   . انظ : التعليٕ)

https://www.alnilin.com/12707519.htm
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 .اليد ذم قوؿ فالقوؿ اليد ذك انزع  ف ف .(ُ)االجتهاد
 .(ِ)كجهُ ا١ختل ُ كثياب  ةنم  يف التحٌ م جواز يف كال كايين ا١تويل كحكى
 :بلد أبكاين ك٨و  بوؿ إانء اشتب  كلو
  األص  يف كاحد يبقى أف إىل اجتهاد ةَ من األخ  فل(ّ). 
 األىٍخ ي  ميًن ى  ،أكىالن  ب  االختبلط كاف كلو قدره  يبقى أف إىل :كقيل. 

 .(ْ)فل  بلدو  ٔ كياتً  ميتةه  اختل   لو كك ا

 .ٓ()منو ادلقصرد يف مس صحب أصل فيو اجمل هد يف يكرن أن :الثاين الشرط
 :رائحت  انق ع  كرد ماء أك بوؿك  ماء علي  اشتب  فلو
 عنهما كيػيٍع ىض :ال افع  قاؿ ،(ٔ)الصحي  على جيتهد مل(ٕ). 
 كقاؿ  َ  .(ُ)األص  يف كيعيد كيتيم  البوؿ يف ي يقهما :ة

                                  
 . ََٓ/ُ( انظ : التعليقة ُ)
 َِّ-َُّ( الوج  األكؿ: جيوز التح م. كالوج  الثاين: ال جيوز. انظ : تتمة اإلابنة للمتويل صِ)

 . ِٖٔ/ُبن سعدم اٞهٍ، ْ  ا١     ٖقي  نوؼ بن  مف ج
: إف اختل   ميتة ٔ كيات بلد أك إانء بوؿ أبكاين بلد فل  أكل بع  ا١ كيات ( قاؿ النوكمّ)

، ال كضة َِْ/ُاجملموع كالوضوء ببع  األكاين ك  ا ال خبلؼ في  كإىل أم حد ينته  في . انظ : 
 . ِْ/َِ، ا٢داية إيل أك اـ الكفاية ِّْ/ُ، كفاية النبي  َُٓ/ُ
 إىل أف يبقى كاحد. انظ : ا١صادر السابقة. ( يعٍ: فل  األخ  من ةَ اجتهاد (ْ
، ا٢داية إيل ِّْ/ُ، كفاية النبي  َُٓ/ُ، ال كضة َِْ/ُ، اجملموع ُِٔ/ُ( انظ : الوسي  ٓ)

 . ِْ/َِأك اـ الكفاية 
. انظ : العزيز االجتهاد ضعي  ىف النجاسات فبل بٌد أف يعتضد ابالستصحاب ( ك و ا١    ألفٔ)
 . ِِٕ/ُ، كفاية النبي  َِٓ/ُجملموع ، أّ/ُ، البياف ٕٕ/ُ
 . ٕٕ/ُ( انظ : العزيز ٕ)
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 .(ِ)ال هارة ل َ اجتهد إذا ما على األٌكؿ فييٍحمل ،منهما كبلن  ييستعمل الورد ماء كيف
 .(ّ)االجتهاد مقصود يف أصل ل  لي  ٦ا ك٨ومها ٜك  خلٌ  اشتب  كلو
ًط كال  عنػػد ا١تػيقَّن علػػى القػدرة كعػػدـ ا١شػتبى  اسػػتعماؿ إىل اٟاجػة ،االجتهػػاد يف يشػ
 علػػى كػػاف لػػو كمػػا ،بيقػػُ طػػا   علػػى القػػدرة مػػ  الثػػوبُ يف االجتهػػاد فيجػػوز ،(ْ)اٞمهػػور
ٌَ  ةػػَ مػػن ٚعػػا إذا قلتػػُ يبل ػػاف ا١ػػاآف كػػاف أك ،البحػػ  شػػاطئ  ال هػػور ا١ػػاء بػػُ ككػػ ا ،ت ػػ

 .(ٔ)منهما كل (ٓ)استعماؿ/ إمكاف م  كا١ستعمل
 ٌُ  اللػ ين اإلانءيػن أحػد انصػ ٌ  إذا مػا علػى  ػ ين يف االجتهػاد (ٕ)ال ػربم القاض  كب
 اجتهاد؟ ب َ يستعمل  أك الثاين يف جيتهد  ل ،االجتهاد قبل ٧  أحدمها
 نا اجتهد مث جيتهد :قلنا ف ف . 
 نا منهما بكل توضه ،ال :قلنا كإف . 

ًط ال أنػػ  (ٖ)ا١تقػػدـ الوجػػ  علػػى كػػ لك الػػورد كمػػاء ا١ػػاء بػػُ ككػػ ا  يف يكػػوف أف يشػػ
 .مستصح  أصل في  اجملتهد

 فػػػ ذا .(ٗ)الوضػػػوء دكف للع ػػػش الػػػورد كمػػػاء ا١ػػػاء بػػػُ االجتهػػػاد جيػػػوز :ا١ػػػاكردم كقػػػاؿ
 . ابآلخٌ  يت ه  أف كل  ،لش ب  أعٌد  الورد ماء ل  فظه  اجتهد

                                                                                                                                                                    

( قاؿ النوكم:  يتيم  يف مسهلة البوؿ. كيف مسهلة ماء الورد يتوضه بكل كاحدة م ة. انظ : ال كضة ُ)
ُ/ّٔ . 
 ( قاؿ النوكم: مل جيتهد على الصحي ، بل يتيم  يف مسهلة البوؿ. انظ : ا١صدر الساب . (ِ
م: لو اشتب  خل ٜك  أك شاة ذكا ا مسل  كشاة ذكا ا ٣وس  أك ٟ  ميتة ٟك  ( قاؿ النوك ّ)

 . ٓٗ/ُم كاة، فا١    يف اٞمي  من  االجتهاد كب  ق   الع اقيوف كللخ اسانيُ. انظ : اجملموع 
 ( يعٍ:  ل جيوز االجتهاد يف ش ء م  عدـ اٟاجة إىل استعمال  لوجود الدليل ا١تيقن من ؟. (ْ
 /ب. ِٔؿ ( ٓ)
 . ُْٗ/ُانظ : اجملموع فالصحي  جواز االجتهاد فيهما م لقا من ةَ خبلؼ.  ( قاؿ النوكم: ٔ)
 . ِِٔ-ُِٔبن سامل العم م  ( انظ : التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  عبيد(ٕ
 .ُْٗص  انظ : ((ٖ
 . ّْٕ/ُ( اٟاكم ٗ)
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ًط :(ُ)إسػػػػحاؽ أبػػػػو كقػػػػاؿ  .(ِ)القبلػػػػة يف كمػػػػا اليقػػػػُ عػػػػن العجػػػػز ،االجتهػػػػاد يف يشػػػػ
 .(ّ)الشاش  كصٌح 

 يبل ػاف كػاان إذا اآلخػ  إىل ا١اءين أحد كض ٌ  ،طهارت  ابلتَّيق ن ال هارة يلزم    ا فعلى
 .كأعاد كصلى تيم  الوق  دخوؿ بعد فخل هما ،يبل اهنما ال كاان ف ف .ت َ ةَ من قلتُ

 يف ا١ػػػػاء أراؽ إذا فيمػػػػا الػػػػوجهُ كهحػػػػد يعيػػػػد ال أف عنػػػػدم حيتمػػػػل :العمػػػػ اين كقػػػػاؿ
 .(ْ)الوق 

مها مع  كلب  ب هور طا   اشتب  كلو  .(ٓ)كحد  منهما كل استعماؿ لزم  ،ة
 ،(ٕ)اشكاؿ كفي  .(ٔ)منهما بكل استنجى ،االستنجاء إىل احتاج ف ف :العم اين قاؿ

 .م ة منهما كل يف يصل  أك في  كيصل  الثوبُ أحد ي سل أف كجي 
ٍُ  طػػا   آخػػ  طعػػاـ كمعػػ  ،ج بػػن طػػا   طعػػاـ اشػػتب  إذا مػػا يف ا٠ػػبلؼ كجيػػ م  ،بًيىًقػػ

 .قالو  ك ا
 طلػػ  عليػػ  جيػػ  حػػٌى  لشػػ ب  مضػػ  ان  كػػاف إذا (ٖ)ا١ػػ اد لعػػلٌ  :الصػػباغبػػن كا ا١تػػويل قػػاؿ

                                  
َازم صاح  ا١ه ب. كأما الشي  أبو إسحاؽ  و أبو إسحاؽ اإلسف اييٍ.  :( قل ي (ُ   و اإلماـ الش
 . ُُٗ/ُ( انظ : ا١ه ب ِ)
 . ٖٗ/ُ( انظ : حلية العلماء ّ)
 . ّٔ/ُ( انظ : البياف ْ)
اشتب  ماءاف كمع  اثلث طا   يقُ، فاف أكجبنا اليقُ مل ّتهد بل ( ا١قصود يف     ا١سهلة: إذا ٓ)
 توضه يف الثالث أك ي تسل ب ، كإف مل نوج  اليقُ اجتهد. ي
 . ِٔ/ُ( انظ : البياف ٔ)
: ال أدرم ما  و اإلشكاؿ ألف ا١    جيوز استعملهما. انظ : ال كضة (ٕ  .ّٔ/ُ( قل ي
( كاف الشي  أبو حامد جييز التح م إذا اشتب  لنب طا   كلنب متنج  كمع  لنب اثلث من ذلك (ٖ

طهارت . فقاؿ ا١تويل: لعل الشي  أاب حامد أراد إذا كاف مض  ا ي يد ش ب اللنب اٞن  يتيقن 
حى جي  علي  طل  ال ا   كما علي  يف مسهلة ا١اء طل  ال ا   لل هارة قاؿ فهما يف ةَ 
حاؿ االض  ار فبل دين  من االجتهاد ببل خبلؼ ألن  لي  علي  ف ض حى دينع  على أحد 

للقدرة على اليقُ كإمنا ال  ض اآلف ا١الية. كقاؿ النوكم أبف ا١    جواز  الوجهُ من االجتهاد
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 ألنػ  ،خػبلؼ بػبل االجتهػاد مػن مىٍنػ ى  فػبل االضػ  ار حالػة ةػَ يف فهمػا .ا١ػاء يف كما ال ا  
 .(ُ) ا١الية ال  ض كإمنا االجتهاد من الوجهُ أحد على دينع  حى ف ض علي  لي 

 أو كادلشــاىدة معلرمــة والــنجس الطــاىر بــُت االج هــاد يف النجاســة تكــرن أن :الثالــث الشــرط
 .عدل كإخبار الشارع اع رب وكذا .ظناً  مظنرنة

 :ب لبة مظنونة كان  ف ف
 مػدمٍ كثيػاب كالظػا   األصل تعارض بقويل عنهما يعرٌب  قوالف جاسةابلنٌ  اٟك  فف 

 (ِ)كالربامهػػة كػػاجملوس كثيػػاهب  النجاسػػة ابسػػتعماؿ كا١نهمكػػُ ،الكفػػار كأكاين كأكانػػيه  ا٠مػػ 
 الػػ ين (ْ)كاألسػػاكفة (ّ)القصػػابُ كثيػػاب ،كا٠نػػازي  ا٠مػػور يف ا١نهمكػػُ كالنصػػارل كاليهػػود

 حالػ  مػن ع ؼ كمن النجاسة من يتح زكف ال ال ين كاألطفاؿ ،كالزابلُ (ٓ)اب٢ل يتح زكف 
ًاز عػػدـ  ا١قػػاب  كتػػ اب (ٕ)ا١زاريػػ  كميػػا (ٔ)٧اسػػت / يتحقػػ  مل إذا الشػػوارع كطػػُ ،عنهػػا االحػػ

 .في  النجاسة تتحق  مل إذا ا١نبوشة

                                                                                                                                                                    

 .ُْٗ/ُاالجتهاد فيما م لقا من ةَ خبلؼ. انظ : اجملموع 
بن سعدم اٞهٍ، الشامل البن  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِّٗ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ُ

 . ْْْ-ّْْ  صبن عل  آؿ جاب بن مداكم الصباغ ٖقي  عبد العزيز
 .ْٔ/ُ( الربامهة: عباد ا٢نود كز اد  .انظ : ا١صباح ا١نَ (ِ
لساف ، ٖٔ/ٓيقص  الشاة كيفصل أعضاء ا تقصيبان. انظ : العُ اٞزٌار أم ال م  ( القٌصاب:(ّ

 . َْٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ٕٓٔ/ُالع ب 
أاي كاف، كخٌص بعضه  ب   كييقاؿ:  و عند الع ب كل صان و ٚ  من اإلسكاؼ،   ( األساكفة:(ْ

 . ِِٖ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُٕٓ/ٗ، لساف الع ب ُُٓ. انظ : ٥تار الصحاح صالنجار
، َّٗ/ُ، احملي  يف الل ة ّٓ/ْ. انظ : العُ ما ةلظ من الشع  كشع  ذن  الناقة ( ا٢ل :(ٓ

 . ّّٗيف ت تي  ا١ع ب صا١  ب 
 /أ. ِٕ( ؿ ٔ)
 و ٚ  من ًمٍزراب ك و أنبوبة من اٟديد ك٨و  ت ك  يف س   البي  لينص ؼ منها  ( مىزىاري :(ٕ

 .ِٗٗ/ٓ، تكملة ا١عاج  الع بية ُِ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُّٕ/ُّماء ا١  . انظ : هت ي  الل ة 
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 جاستهابن ٨ك  ال أانٌ  ،ا١نصوص ك و :مها  أظه(ُ). 
 ػػػ َّج ك ػػػو :كاثنيهمػػػا  يف اجتناهبػػػا كجيػػػ  جاسػػػتهابن ٨كػػػ  أانٌ  ،(ِ)ا١تػػػويل كصػػػٌحح  ٥ي

 .فيها اجتهد ،ب ٍَ  منها ش ء اشتب  كإذا .كال واؼ الصبلة
يػَّنيوف كػػػانوا إذا ،الكفػػػار ثيػػػاب يف القػػػوالف :ا١ػػػاكردم كقػػػاؿ  زمػػػن كطػػػاؿ ابلنجاسػػػة يتػػػدى

 يتػػدينوف ال كػػانوا فػػ ف .ا٠نزيػ  ٟػػ  كأيكلػػوف هبػػا يتػدينوف كػػانوا إذا األكاين كيف ،الثػػوب لػب 
 جيػػػػوز ق عػػػػان  طػػػػا  ة كاألكاين فالثيػػػػاب ،ا٠نزيػػػػ  ٟػػػػ  أيكلػػػػوف ال أك لبسػػػػ  زمػػػػن ي ػػػػل كمل هبػػػػا

 .انتهى .(ّ)يك   لكن استعما٢ما
َ   الكتػػػابيُ سػػػواء كثيػػػاهب  الكفػػػار أكاين اسػػػتعماؿ ك ا ػػػة علػػػى الٌشػػػافع  كنػػػصٌ   كةػػػ
مها ابستعما٢ا كا١تدينُ  .(ْ)ك ا ة أشد أسافله  كقائل  كس اكيبلهت  كأما :قاؿ .كة
 تػػيٌقن كإذا :ٚاعػػة قػػاؿ .(ٓ)ك ا ػػة أخػػ  ا١ػػاء يف ا١سػػتعملة كأكانػػيه  :األصػػحاب قػػاؿ
 .(ٔ)استعما٢ا يك   ال طهارهتا

 فق عػوا .ا١ػاء ل ػَ الػي كأكانػيه  ميػا يه  ا٠ػبلؼ كالػ كايين كال ػربم ا١اكردم كخٌصص
 .(ٕ)ابل هارة كأكانيها ا١يا  يف

                                  
( قاؿ النوكم: الش ء ال م ال يتيقن ٧است  كال طهارت ، كال ال  يف مثل  النجاسة، في  قوالف، ُ)

: ك و ا١   . انظ : اٟاكم  لتعارض األصل. كالظا  : أظه مها: ال هارة، عمبل ابألصل. قل ي
 . ّٕ/ُ، ال كضة ْٕ/ُ، العزيز ُِٗ/ُ، الوسي  ٕٔ-ٔٔ/ُ، ْ  ا١    ُٖ/ُ
بن سعدم اٞهٍ، كنقل  ابن  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِٕٗ-ِٕٕاإلابنة للمتويل ص( انظ : تتمة ِ)

 . ُِٖ/ُال فعة عن . انظ : كفاية النبي  
 . ُٖ/ُ( انظ : اٟاكم ّ)
 . ِٕ/ُ( انظ : األـ ْ)
 . ٕٔ/ُ( نقل  ال كايني عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : ْ  ا١    ٓ)
 .ّٕ/ُانظ : ال كضة ( منه  النوكم. (ٔ
، َُّبن دمحم جاب  ص ، التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  ٛدُٖ/ُ( انظ : اٟاكم ٕ)

 . ٕٔ/ُْ  ا١    
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 .(ُ)ابل هارة الق   ،ا١زاري  ميا  يف الٌنوكم كاختار
 شػػ ء اشػػتب  كإذا .أكانػػيه  مػػن كالتوضػػؤ  ػػؤالء ثيػػاب يف الصػػبلة ٕػػوز :األٌكؿ فعلػػى 

َ  منها  .الوسوسة إىل يفض  أف إال أحوط  و بل كجيوز شاء أيهما استعمل ،ب 
 ًاز بش  ما عن يعفى أف إال ال :الثاين كعلى  .الشوارع طُ من من  االح

 .(ِ)ذلػػك يف كػالعل  ك ػو ا١سػػلمُ مػن ركايتػ  تيقبػػل مىػنٍ  أخبػار عػػن الناشػئ الظػنٌ  كأمػا
َُّ  شػ ء يف ميعيَّنػة ٧اسػة بوقوع ال كاية مقبوؿ أخرب ف ذا  حيًكػ  ،طعػاـ أك ثػوب أك كمػاء ،ميعػ
َ  اشتب  ف ف .جاست بن َان  ،امػ أةن  أك كاف رجبلن  عدؿ كل قوؿ في  اجتهد ،ب   ،أعمػى أك بصػ
 .(ّ)الفاس  كال الكاف  قوؿ ييقبل كال ،عبدان  أك ح ٌان 

 جػارايف كمهػا .(ْ)قبو٢ػا بعضػه  كعنػد ،الصػي ركايػة قبػوؿ عػدـ ،اٞمهور عند كاألص ٌ 
 .(ٓ)الصحي  على صىبىا  يف ٝ  ٦ا بلوة  بعد ركايت  كتص ٌ  اٟديث يف

ًٌُ  أف ،العػػدؿ إخبػػار وؿبػػق يف كشيػ ط مهػػا أك بػػوؿ أك الكلػػ  كلػػوغ مػػن النجاسػة يبػػ  .ة
ًٌُ  مل فػػ ف  كجػػ  ،٤يىقَّقػػة ٧اسػػة عػػن إال خيػػرب ال كأنػػ  االعتقػػاد يف موافقتػػ  منػػ  عػػ ؼ فػػ ف ،يبػػ

 .(ٔ)فبل كإال خرب  اعتماد

                                  
 . ّٕ/ُ( انظ : ال كضة ُ)
 .ُ/ٖ(  ش ح اختصار علـو اٟديث (ِ
 . ُْٕ/ُ، كفاية النبي  ّٗ-ّٖ/ُ، ال كضة ّٕ/ُ( انظ : العزيز ّ)
: كمل ي ك  ( قاؿ اإلماـ: (ْ كمىٍن قبلها يشًط أف يكوف ٦يزان، كال يكوف ع ما )ش ي ا(  ك اابن. قل ي

 .ٔٗ/ِاإلماـ أٝاء  . انظ : هناية ا١ ل  
 . ُْٕ/ُ، كفاية النبي  ّٗ-ّٖ/ُ، ال كضة ّٕ/ُالعزيز ( ك و ا١   . انظ : (ٓ
( يعٍ: ييٍشًط أف يعل  من حاؿ ا١خرب أن  ال خيرب إال عن حقيقة؛ ألف ا١ ا   ٥تلفة يف أسباب ٔ)

، ال كضة ُٕٔ/ُ، اجملموع ّٕ/ُالنجاسات، فقد يظن ما لي  بنج  منجسان. انظ : العزيز 
 . ُْٕ/ُ، كفاية النبي  ُْٗ-ُْٖ/ُ
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 لزم  خبثان  حيمل مل قلتُ بلغ (ُ)إذا/ ا١اء أف ي ل ا١ٍخرب  أف عل  إذا أن  :الشافع  كعن
 .(ِ)السباع سؤر ٧اسة ي ل ال ب  القائل ألف .م لقان  قبول 

 .(ّ)جاستهمابن حيك  ،آخ  عكس ك  ذاؾ دكف اإلانء ذا يف كل  كلغ :عدؿ قاؿ كلو
ً  فهما كاحدا كقتا عٌينا ف ف ٍُ  :(ٓ)أقواؿ أربعة كفيهما ،(ْ)تعارضتا إذا كالبػىيًٌنػىتػى
 أحػػدمها جاسػةبن حيكػ  :الصػيدالين كقػاؿ .(ٔ)ب هارهتمػا فيهخػ   هماسػقٍ  :أصػٌحهما 

 .(ٖ)كضٌع  .(ٕ)فيهما كجيتهد

                                  
 /ب. ِٕ( ؿ ُ)
 . ُٖ/ُاألـ انظ :  (ِ)
 ثبلثة مسائل:  ( فف      الصورة(ّ

ا١سهلة األكىل: أف يكوف ل  إانءاف يعل  أف الكل  كلغ يف أحدمها كال يعل  عين  فيج  قبوؿ خرب  
 كحيك  بنجاسة ذلك ا١عُ كطهارة اآلخ  ك  ا ال خبلؼ في . 

 ا١سهلة الثانية: ك   إذا أخرب  ثقة بولوة  يف ذا كثقة بولوة  يف ذاؾ فيحك  بنجاستهما ببل خبلؼ. 
ا١سهلة الثالثة: ك   إذا أخرب  ثقة بولوة  يف ذا دكف ذاؾ حُ بدا حاج  الشم  يـو ا٠مي  مثبل 

 .ُٕٕ/ُفقاؿ اآلخ  بل كلغ يف ذاؾ دكف ذا يف ذلك الوق .  انظ : اجملموع 
 ( فه   ا١سهلة الثالثة. (ْ
 ( فف  ا١سهلة قوالف )كالقوؿ الثاين مف َّع إىل ثبلثة أقواؿ(: (ٓ

األكؿ: يسق اف سق  خرب الثقبتُ كبقى ا١اء على أصل ال هارة فيتوصه أبيهما شاء كل  أف يتوضه 
  هبما ٚيعا. قالوا: ألف تكاذهبما ك ن خربمها كال ديكن العمل بقو٢ما للتعارض فسق . 

ث: ييوقى  الثاين: يستعمبلف، كيف االستعماؿ ثبلثة أقواؿ: أحد ا: ابلق عة، كالثاىن: ابلقسمة، كالثال
 .ُٖٕ/ُحى يص ل  ا١تنازعاف.  انظ : اجملموع 

، هناية ُُٓ/ُ، ٖفة احملتاج ّٖ/ُ، ال كضة ُٖٕ/ُ، اجملموع ٓٓ/ُ( ك و ا١   . النظ  البياف ٔ)
 . َُُ-ََُ/ُاحملتاج 

 . ٓٓ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف ٕ)
 . ُٖٕ/ُ( ضٌعف  النوكم. انظ : اجملموع (ٖ
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 اآلخػػػ  يف أحػػػدمها صػػػ  أك أراقهمػػػا ،ال هػػػارة علػػػى احتػػػاج فػػػ ف ،يػيٍوقػىفىػػػاف :كاثنيهمػػا 
 ال هػػػور إىل يىػػػدىٍعهما :اٞمهػػػور كقػػػاؿ .ٚاعػػػة قالػػػ  ،كػػػ ا قضػػػاء كال كصػػػٌلى كتػػػيٌم 
 .(ُ)كيعيد كيصل  كيتيم 

 الصحي  على ،بينهما الق ع  نا أييت كال ،بينهما (ِ)يق ع أن  :كاثلثها(ّ). 
 م لقان  جيتهد أن  :كقيل ، نا أييت كال بينهما يقس   و إذا :كرابعها. 

 كأيخػػ مها الثبلثػػة االسػػتعماؿ أقػػواؿ علػػى جيتهػػد أنػػ  يظهػػ  الػػ م :الصػػبلحبػػن ا كقػػاؿ
 .(ْ)التساق  قوؿ على ب هارهتما
 .(ٓ)خيتل  أك ا١خرب عدد يستوم أف بُ ف ؽ كال :العم اين قاؿ
 اٟػػػػديث يف كمػػػػا األكثػػػػ  بقػػػػوؿ يػيٍعمػػػػل أكثػػػػ  ا١ٍخػػػػربين أحػػػػد كػػػػاف إذا :اإلمػػػػاـ كقػػػػاؿ

 يف ا١خػػرب يف كػػاف إذا أنػػ  :مقتضػػا  كقػػاؿ النػػوكم كاختػػار  .(ٖ()ٕ)الشػػهادة ٓػػبلؼ (ٔ)النبػػوم
 .(ٗ)ب  كعمل رج  أكث  ال  فُ أحد

ًىٌج  الػي الػ كاايت مػػن أك الصػواب ك ػو ،الػػ كايين ذكػ   كقػد  دكف العػػدد بػزايدة فيهػا تىػػ

                                  
 . ٔٓ/ُ، البياف ِٕٓ/ُْ  ا١    ( انظ : ُ)
 . ٕٓ/ُكتكوف بسهاـ النبل عند الع ب. انظ : النظ  ا١ستع ب     االستهاـ( الق عة: (ِ
 . ُٖٕ/ُ( يعٍ:   ا الوج  يف االستعماؿ ابلق عة شاذ ضعي . انظ : اجملموع (ّ
 . ُُْ/ْ( انظ : ش ح مشكل الوسي  (ْ
 . ٔٓ/ُ( انظ : البياف ٓ)
( فف  اٟديث النبوم إذا تعارض دليبلف، أحدمها راكي  أكث  كأضب  كأفق ، كاآلخ  راكي  دكن ، (ٔ

ًم م  ، ُِٗ/ُكج  ت جي  ركاية األكث  كاألضب  كاألفق  عل  ال كاية األخ ل. انظ : ش ح علل ال
صوؿ ، ااإلحكاـ يف أّْٔ، ا١ستصف  لل زايل صّّٕ/ّ فت  ا١ يث بش ح الفية اٟديث للع اق 

 . ّّٗ/ِ، ركضة الناظ  كجنة ا١ناظ  البن قدامة ا١قدس  ِْْ/ْاألحكاـ لآلمدم 
 . ّْٕ/ِ( ألف الشهادة ش ط يف أقل عدد ا اثناف. ال كضة (ٕ
 . ِٖٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ٖ)
 . ُٕٗ/ُ( انظ : اجملموع ٗ)
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 .(ُ)الشهادة
  ػػ ا كػػاف اآلخػػ  كقػػاؿ ،كػػ ا كقػػ  اإلانء  ػػ ا يف الكلػػ   ػػ ا كلػػغ ،عػػدؿ قػػاؿ كلػػو
 .(ِ)ابلتعارض لتساق هما طهارت  فاألص ٌ  .ك ا بلد يف الوق  ذلك يف الكل 

 تبػوؿ ظبيػة رأل لو كما ،التنجي  يف ظا  ة أمارة مشا دة من النجاسة ظنٌ  نشه كلو
َا كجػػد  مثٌ  مػػاء يف َ  يكػػوف أف كجػػوَّز ،مت ػػ  نػػصٌ  فقػػد .٨ػػو  أك ا١كػػث طػػوؿ مػػن أك منػػ  ت ػػ
 .(ْ)اٞمهور كاتبع  ،(ّ)جاست بن أيخ  أن  ىعل

 .طا   فهو كإال ٧  فهو مت َ ق ي  عن عهد  كاف إف :كقيل
َان  جيد  فل  ،البوؿ عقي  إلي  ذ   كلو َان  فوجد  آخ  كق  يف عاد مث مت   قػاؿ .مت ػ
 .(ٔ)هبا حيك  :الدارم  كقاؿ .(ٓ)جاست بن حيك  ال :األصحاب
 إذا أنػػػػ  (َُ)(ٗ)كا٢ػػػ كم (ٖ)كا١تػػػويل (ٕ)القاضػػػ  مػػػنه  :األصػػػػحاب مػػػن ٚاعػػػة أطلػػػ  :فائـــدة

                                  
 . ِٕٓ/ُ( انظ : ْ  ا١    ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع ِ)
 . ِٓ/ُ( انظ : األـ (ّ
 . ْٕ/ُ، العزيز َِِ/ُ، الوسي  ُٗٔ/ُ، الته ي  ِْٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  ْ)
 . ُٗٔ/ُ( منه  اإلماـ الب وم. انظ : الته ي  ٓ)
 . َُٕ/ُ( نقل  اإلماـ النوكم عن . انظ : اجملموع ٔ)
 . ِّٖ/ُ( انظ : التعليقة (ٕ
 بن سعدم اٞهٍ. ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِٖٕ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ٖ
ك و تلمي  القاض  أيب عاص  العبادم، بن أيب يوس  ا٢ كم،  بن أٛد القاض  أبو سعد (  و:(ٗ

، ك و ش ح مفيد ٝا  ابإلش اؼ على ةوام  اٟكومات، كتويف «أدب القضاء»كش ح تصنيف  يف 
، ِِٗ/ِ، طبقات الشافعية لئلسنوم ّٓٔ/ٓية الكربم للسبك   ػ. انظ : طبقات الشافعْٖٖ

 . ُِٗ/ُطبقات الشافعية البن قاض  شهبة 
 . ّٕٔ( انظ : اإلش اؼ عل  ةوام  اٟكومات لله كم صَُ)
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 .(ُ)قوالف فيها كاف مسهلة يف كالظا   األصل تعارض
 يف كالنظػػػ  ابلتفصػػػيل قػػػاض كالتحقيػػػ  م ضػػػ ٌّ  ةػػػَ ك ػػػ ا :الصػػػبلحبػػػن ا الشػػػي  قػػػاؿ
ًجػػي  ًٌدد فتػػارةن  ،(ّ)الػػدليلُ (ِ)تعػػارض/ سػػائ  يف كمػػا ال  ا١سػػهلة يف فيصػػَ ،(ْ)الػػ اج  يف يػػ
 فييعمػل ق عان  ابلظا   للعمل ا١قتضى الدليل ي يٌج  كاترةن  ،النجاسة ةلبة صور يف كما قوالف
 الػػدليل ييػػ ٌج  كاترةن  ،ا١ػػاء يف كمػػا الظبيػػة بػػوؿ كمسػػهلة ابلنجاسػػة العػػدؿ أخبػػار يف كمػػا ،بػػ 

 ْيػث (ٓ)البلػول ب  كتع ٌ  النجاسة احتماؿ يظه  أف مثل ق عان  األصل الستصحاب ا١قتضى
 الب ػاؿ أك ا٠يل لعاب من ش ء ثوب  أصاب كمن ال هارة استصحاب الش ع ةقبعا يقتض 

ػ ٌغ تػزاؿ ال كانػ  كإف (ٔ)دمحم أبػو الشػي  ب  ق   ،في  الصبلة فيجوز ع قها أك اٟمَ أك  تػىتىمى
كٌ  النجسة األمكنة يف  عليػ  النػي عليػ  كقػ  ك ا ٧اسة من ٗلو ال الي قوائمها أبفوا ها ٖك

 عػػػػدـ الظػػػنٌ  علػػػى ةلػػػ  كإف ،كا١قصػػػورة ا٠ػػػاـ اٞػػػػدد الثيػػػاب ككػػػ ا ،(ٕ)بعػػػد  كمػػػن السػػػبلـ
                                  

( قاؿ النوكم: إذا تعارض األصل كالظا   مثل الش ء ال م ال يتيقن ٧است  كال طهارت ، كال ال  (ُ
والف، لتعارض األصل كالظا  : أظه مها: ال هارة، عمبل ابألصل، فمن ذلك يف مثل  النجاسة، في  ق

 .ْٔ، األشبا  كالنظائ  ص ّٕ/ُثياب مدمٍ ا٠م  كأكانيه . انظ : ال كضة 
 /أ. ِٖ( ؿ ِ)
( فابن الصبلح ال يواف  عل  اإلطبلؽ ٔن قاؿ كل مسهلة تقابل فيها أصبلف، أك أصل كظا  ، (ّ

ًجي  كما يف سائ  صور تعارض الدليلُ. انظ : ش ح مشكل ففيها قوالف. فالواج   النظ  يف ال
 .َُْ/ُالوسي  

 ( ألن  قد ي ج  الظا   م ة, كي ج  األصل أخ ل.(ْ
فل  حيدد األصوليوف أك الفقهاء ا١عٌ : أما يف االص بلح، اس  ٔعٌ االختبار كاالمتحاف :البلول( ٓ(

عباراهت  أف عمـو البلول يقصد ب : اٟالة أك اٟادثة الي الدقي  لعمـو البلول، كلكن يفه  من 
ًاز عنها َنا من الناس كيتع ر االح ، ُّٖ/ُ، اجملموع ِٔ/ُ. انظ : ا١صباح ا١نَ تشمل كث

 .ٖٕاألشبا  كالنظائ  ص 
( نقل  ابن الصبلح من كتاب أيب دمحم اٞويٍ التبص ة يف الوسوسة. انظ : ش ح مشكل الوسي  ٔ)
ُ/َُْ . 
 .ُّٓ/ُ( انظ :  زاد ا١عاد ابب  دم الني ملسو هيلع هللا ىلص يف ال كوب (ٕ
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 .(ُ)النجاسة عن سبلمتها
َاف تيػػداس اٟن ػػة ككػػ ا ،(ِ)ا٠ػػوارج ط يقػػة ك ػػ  م مومػػة  ػػ ا مثػػل يف كالوىٍسوسػػة  ابلثػػ

 .(ّ)كت كث عليها كتبوؿ
 فهػػو الدايسػػة حػػُ الػػ كث أصػػاب  مػػا ٌٖقػػ  كلػػو :(ْ)منصػػور أبػػو األسػػتاذ القاضػػ  قػػاؿ

 مػػن التنػػاكؿ جػػاز ال ػػا   القمػ  مػػن ينحصػػ  ال ٔػػا قليػػل ٧ػ  قمػػ  اخػػتل  كلػػو ،عنػػ  معفػو
 أصػػابت  الػػ م ال عػػاـ مػػن الفػػ  ةسػػل كا١سػػتح ٌ  :القاضػػ  قػػاؿ .(ٓ)اآلخػػ  يف كمػػا جانػػ 
 .(ٔ)الدايسة حاؿ النجاسة

 :الصبلحبن ا الشي  كسيئل

                                  
ا٠يل كالب اؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كأصحاب ، كا١سلموف بعد  ، ي كبوف  هللا ( زاد ابن الصبلح: كمل يزؿ رسوؿُ)

كاٟمَ يف اٞهاد، كاٟج، كسائ  األسفار، كال يكاد ينفك ال اك  يف مثل ذلك عن أف يصي  ثوب  
ش ء من ع قها أك لعاهبا، مث كانوا يصلوف يف ثياهب  الي ركبوا فيها كما كانوا ييًعد كف ثوبُ: ثوابن 

 . َُٓ-َُّ/ُ  لل كوب، كثوابن للصبلة، كهللا أعل . انظ : ش ح مشكل الوسي
ال ين خ جوا على عل ٌو بعد قبول  ( ألهن  أ ل ال لو كا٠ كج عن عادة السل . فا٠وارج:    (ِ

َ ا عي فوا هبا  بن أيب سفياف رض  التحكي  يف موقعة صٌفُ بين  كبُ معاكية هللا عنهما، ك٢  ألقاب ة
، اٞام  لعلـو ِٓ/ُ ا١لل كالنحلانظ : . ةَ ا٠وارج، كمنها اٟ كريٌة، كالش اة، كا١ارقة، كاحملكمة

، معارج القبوؿ بش ح سل  الوصوؿ ٟافظ اٟكم  ٔٓ/ُ، االعتصاـ للشاطي ِِ/ّاإلماـ أٛد 
ّ/ُُٕٕ . 
 . َِٕ/ُ، اجملموع َُٖ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  ّ)
 الب دادم الفقي  الشافع  األصويل األدي ؛ كاف ما  ان بن دمحم األستاذ أبو منصور عبد القا   (  و:ْ)

يف فنوف عديدة خصوصان عل  اٟساب، ككاف عارفان ابلف ائ  كالنحو، كمن مؤلفات : كتاب التكملة  
هماِْٗكش ح ا١فتاح، كتويف  هللا   ػ ٔدينة إسف اين، كدفن إىل جان  شيخ  األستاذ أيب إسحاؽ، ٛر

، سَ أعبلـ النببلء َِّ/ّ، كفيات األعياف ٕٓٓ-ّٓٓ/ِقهاء الشافعية تعاىل. انظ : طبقات الف
ُٕ/ِٕٓ . 
 . َِٖ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٓ
 . ْٕٗ/ِ( انظ : التعليقة ٔ)
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 قَّػ  مل كلػو ا٠نزيػ  شػح  فيػ  ي عمػوف الكفػار أف اشته  ال م (ُ)اٞوخ عن  فقػاؿ ،حيي
 .(ِ)جاست بن ٨ك  مل ،من  يد  يف ما ٧اسة يتحق  مل إذا :القفاؿ

 مل إذا :فقػػػػاؿ .الت هػػػػَ يف عليػػػػ  يعتمػػػػد ال ةسػػػػبلن  ةسػػػػل ٧سػػػػة أرض يف بقػػػػل كعػػػػن 
 حيكػ  مل النجػاس مسػ  عن ارتف  أن  احتمل أبف ،البقل من أصابت  ما ٧اسة تتحق 

 .(ّ)أصاب  ما جاسةبن
 كينسػ  ٧ػ  ب مػاد معمولػة ك ػ  اٟي ػاف علػى رطبػة ك ػ  تبسػ  الػي األكراؽ كعػن 

 ٨كػػػػ  ال :فقػػػػاؿ ،فيهػػػػا بػػػػ  يكتػػػػ  الػػػػ م ا١ػػػػداد ذلػػػػك مػػػػن الثػػػػوب كيصػػػػي  فيهػػػػا
 .(ْ)جاست بن
 مسػػهلة يف الفػػهر بت ػػَ البلػػول بػػ  عمػػ  كقػػد  يػػٍ مو  سػػفل يف بقػػ  قمػػ  قليػػل كعػػن، 

ٞي ٌ    ا ٧اسة يعل  أف إال جاست بن حيك  ال :فقاؿ  .(ٓ)ا١عٌُ  ا
وز :النوكم قاؿ  مػا أكل كك ا أيديه  ٧اسة تتحق  مل ما ا١ائ  ال عاـ يف مواكلته  ٕك

 تتحقػػ  حػػى فيٌػػ  يف النجاسػػة كضػػ  مػػن يكثػػ  كػػاف فػػ ف .طػػا   الصػػيٌ  كريػػ  ،عػػنه  فضػػل
 .(ٔ)٧است 

 بدكنًػ  ييوجػد قػد إصػابةن  كجػودي  االجتهػاد (ٕ)كجػوب/ يف  ػو إمنػا الشػ ط  ػ ا أف كاعل 
 .النجاسة علي  ةل  ما بُ أك احتياطان  ٧است  يف شك كما ال ا   أف جيتهد أبف

                                  
ٞيوخ:(ُ كلمة فارسية مع بة، ك و نسيج صفي  من الصوؼ. انظ : ا١عج  الع يب ألٝاء ا١بلب   ( ا

 .ُُٗص 
 . ُُِ/ُ( الصواب،   ا اٞواب من ابن الصبلح كلي  من القفاؿ. انظ : فتاكم ابن الصبلح ِ)
 . ُُِ/ُ( انظ : فتاكم ابن صبلح ّ)
 . ُِِ/ُ( انظ : فتاكم ابن صبلح ْ)
 . ِِّ/ُ( انظ : فتاكم ابن صبلح ٓ)
 . َِٗ/ُ( انظ : اجملموع ٔ)
 /ب. ِٖ( ؿ ٕ)
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 .القبلة يف االج هاد يف البصر شرط :الرابع الشرط
ًط كال  .(ُ)ابألكراد إدراكها إلمكاف الصبلة أكقات ،مع فت  يف يش
ًاط  كيف  :قوالف ٧اسة بعضها أصاب الي كالثياب األكاين يف اش
 شاذ ك و الشاش  ب  كق   ،نع  :أحدمها(ِ). 
  تػػػػدرؾ قػػػػد أماراهتػػػػا ألف ،ال :كالٌصػػػػحي  َ  كالنقصػػػػاف كالسػػػػم  كالشػػػػ  كػػػػاللم  ب ػػػػ

 .(ّ)كالزايدة كاالض  ار
 :فوجهاف كعًجز اجتهد فلو
 َا يقٌلد أن  :أصٌحهما  .(ْ)٣تهدا بص
 ال :كاثنيها. 

َان  كجد أك د يقلٌ  من دجي فل  ،يٌقلد قلنا أك هب ا قلنا ف ف  :أيضان  متح
  ٌمًٌن لكن يتيم  ال أن  :الشافع  فنص  كمل كيصل  كيتوضه علي  يقدر ما أكث  على خيي

 .(ٓ)إعادة ي ك 
 اإلعادة ٕ  عندم :ال ي  أبو القاض  قاؿ(ٔ). 
 األص  ك و .(ُ)كيعيد كيصل  يتيم  :حامد أبو الشي  كقاؿ(ِ). 

                                  
، هت ي  الل ة ٔٔ/ٖالنصي ي من ًق اءة الق آف. انظ : العُ ( األكراد: ٚ  من الورد ك و (ُ
 . ُٔٗ/ُ، اجملموع ُُِ/ُالوسي  ، ٓٓٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُُٕ/ُْ
 . ِٗ/ُ( انظ : حلية العلماء ِ)
، ٖفة ّٔ/ُ، ال كضة ُٔٗ/ُ، اجملموع ٖٕ/ُ، العزيز ِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ا١ه ب ّ)

 . ّْٓ/ُاحملتاج 
، ٖفة ّٔ/ُ، ال كضة ُٔٗ/ُ، اجملموع ٖٕ/ُ، العزيز ِٔ/ُ . انظ : ا١ه ب ( ك و ا١  (ْ

 . ّْٓ/ُاحملتاج 
 . ٗٓ/ُ( نقل  العم اين عن ابن الصباغ عن الشافع . انظ : البياف (ٓ
 . ٗٓ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف (ٔ
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 .(ّ)ا١ لوب إدراؾ عن عجز إذا البصَ حك  كك ا

 .ادلًتوك من ادلأخرذ هبا يظهر فيها ننظر عالمة لو تلرح أن :اخلامس الشرط
 اإلانء رأس كابػػػتبلؿ ،نقصػػػان  ذلػػػك عبلمػػػة مػػػن ،ابلولػػػوغ النجاسػػػة كانػػػ  فػػػ ذا، 

 .حول  ما كبلل ة ائ  كاض  اب
 كحصػػػػوؿ ،كاضػػػػ  اب  ،ا١ػػػػاء زايدة عبلمتػػػػ  فمػػػػن ،فيػػػػ  ٧اسػػػػة بوقػػػػوع كانػػػػ  كإذا 

 .(ْ)ذلك ك٨و حول  ال شاش
 .(ٓ)االجتهاد ش ائ  ع ؼ إذا ،ابل كؽ ت ٌَ  حاؿ مع فة ل  جيوز كال
 :اجتهد فلو
  ٌعػػدؿ إبخبػار الػػنج  أنػ  ذلػػك بعػد ابف فلػػو .اٍسػتػىٍعمىلى  ،أبمػػارة أحػدمها طهػػارة كظػن 

َ  أك  .(ٔ)األص  يف الصبلة كيعيد كثياب  بدن  يف من  أصاب  ما ةسل لزم  ،ة

                                                                                                                                                                    

 . ٗٓ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف (ُ
ا: األعمى ال يقٌلد، أك مل جيد من يقٌلد ، فوجهاف. الصحي  أن  يتيم ، ( قاؿ النوكم: إف قلن(ِ

: ك و ا١   . انظ : البياف  ، كفاية النبي  ُٔٗ/ُ، اجملموع ٗٓ/ُكيصل ، ٕك  اإلعادة. قل ي
 . ّٔ/ُ، ال كضة َِّ/ُ
: فحك  األعم  ال م مل جيد من يقٌلد  كحك  البصَ العاجز عن إدراؾ ا١ لوب. (ّ  ( قل ي
 
 . ّٔ/ُ، ال كضة َُُ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ٕٕ/ُ، العزيز ُُِ/ُ( انظ : الوسي  ْ)
ا كاف ٧سنا، فبل حيل ل  ذكق  قبل أف ي ل  على (ٓ ( قاؿ العم اين:  فهما ذكؽ ا١اء: فبل جيوز؛ ألن  ٔر

 . ٖٓ/ُظن  طهارت . انظ : البياف 
، كفاية النبي  ُْٗ/ُ، ال كضة ْٕٗ/ُ، التعليقة ِٕٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ٔ
ُ/ِٗٗ . 
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 أحدمها طهارة يظن مل كإف(ُ): 
 ٓػػػبلؼ الوقػػػ  خػػػ كج يتحقػػػ  أف إىل االجتهػػػاد يعيػػػد أف عليػػػ  :دنيج بنػػػال قػػػاؿ 

 .(ِ)األعمى
 كقاؿ  َ  .الوق  أكؿ يصٌل  أف كل  ،ال :(ّ)ة

 كقػد ٥يٍػربى  كػاألعمى فهػو الوقػ  ضػاؽ حػى أعػاد أك أٌكل   يصلٌ  أف أراد إف   ا فعلى
 .يعيد ال أن  ،األص  القوؿ على كج   ى كً كحي . (ْ)ـتقدٌ 

 :كجهاف اإلراقة كجوب كيف
 إعادة ببل تيٌمم  ليصب  جي  :أحدمها. 

                                  
( قاؿ النوكم:  فلو مل تظه ، تيم  بعد إراقة ا١اءين، أك ص  أحدمها يف اآلخ ، فبل إعادة علي . (ُ

 . ّٔ/ُف ف تيم  قبل ذلك؛ كجب  إعادة الصبلة. انظ : ال كضة 
 . ِِٗ/ُ( نقل  ابن ال فعة عن . كفاية النبي  ِ)
 عن  كمل ي ك  اٝ . انظ : ا١صدر الساب .( نقل  ابن ال فعة (ّ
 .َِٔص  انظ : ((ْ
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 تستح  لكن ،ال :كأصٌحهما(ُ). 

ىٍيثي  كاان فلو  .ق عا خل هما كج  ،قلتُ بل ا خل ا لو ًْ
 .قلتُ تبل ا مل إذا اآلخ  يف أحدمها ص ٌ  :اإلراقة معٌ كيف
َ   كق  كلو  :(ِ)الثياب يف التَّحى

 الوق  كس (ْ)إف/ صبلة منهما بكل يصل  :(ّ)الف كع صاح  قاؿ(ٓ). 
 ع ايانن  يصل  :(ُ)اٞمهور كقاؿ(ِ). 

                                  
( قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: نعػػػػػػ ، أنػػػػػػ  يسػػػػػػتح  إراقػػػػػػة اآلخػػػػػػ . فلػػػػػػو خػػػػػػال  فلػػػػػػ  ي قػػػػػػ  حػػػػػػى دخػػػػػػل كقػػػػػػ  (ُ

الصػػػػبلة الثانيػػػػة فهػػػػل يلزمػػػػ  إعػػػػادة االجتهػػػػاد للصػػػػبلة الثانيػػػػة؛ ينظػػػػ : فػػػػ ف كػػػػاف علػػػػى ال هػػػػارة األكىل: 
كػػػػػاف قػػػػػد أحػػػػػدث: فاألصػػػػػ  أنػػػػػ  ال يعيػػػػػد االجتهػػػػػاد. كإف مل يلزمػػػػػ  بػػػػػبل خػػػػػبلؼ بػػػػػل يصػػػػػلى هبػػػػػا، كاف  

ظػػػػػن طهػػػػػارة الثػػػػػاين: فػػػػػبل يتوضػػػػػه ابلثػػػػػاين كلكػػػػػن يصػػػػػل  ابلتػػػػػيم  كيعيػػػػػد كػػػػػل صػػػػػبلة صػػػػػبل ا ابلتػػػػػيم ، 
ألان لػػػػػػو قلنػػػػػػا إنػػػػػػ  يتوضػػػػػػه بػػػػػػ  كمل ي سػػػػػػل مػػػػػػا أصػػػػػػاب  ا١ػػػػػػاء األكؿ مػػػػػػن ثيابػػػػػػ  كبدنػػػػػػ  أمػػػػػػ ان  أف يصػػػػػػل  

نػػػػػا إنػػػػػ  ي سػػػػػل مػػػػػا أصػػػػػاب  مػػػػػن ا١ػػػػػاء األكؿ نقضػػػػػنا كعلػػػػػى بدنػػػػػ  ٧اسػػػػػة بيقػػػػػُ ك ػػػػػ ا ال جيػػػػػوز، كإف قل
االجتهػػػػػػػػاد ابالجتهػػػػػػػػاد ك ػػػػػػػػ ا ال جيػػػػػػػػوز، كيف كجػػػػػػػػوب إعػػػػػػػػادة  ػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػبلة الػػػػػػػػي صػػػػػػػػبل ا ابلتػػػػػػػػيم : 
أصػػػػػٌحها الثالػػػػػث ك ػػػػػو أنػػػػػ  إف كػػػػػػاف بقػػػػػى مػػػػػن األكؿ بقيػػػػػة تكػػػػػػوف كافيػػػػػة ل هارتػػػػػ  لزمػػػػػ  اإلعػػػػػػادة كإال 

 .َُٗ-ُٖٖ/ُفبل. اجملموع 
 أثواب، بعضها طا   كبعضها ٧ .  ( يعٍ: لو اشتب  ثوابف أك(ِ
بن دمحم الكناين ا١ص م، ا١ع كؼ اببن اٟداد، فقي ه ٤دث قاض  بن أٛد أبو بك  دمحم (  و:(ّ

ن النسائ ، أبو يزيد الق اطيس ، كمن مؤلفات : الف كع يف ا١   ،  ف ض ٌّ، من شيوخ : أبو عبد الٛ 
بن (، طبقات الشافعية الْْٓ/ُٓق. انظ : سَ أعبلـ الن ببلء )ّْْكأدب القاض ، تويف سنة: 

 (. َُّ/ُقاض  شهبة )
 /أ. ِٗ( ؿ ْ)
 . ٗٗ/ِين. انظ : البياف االعم   ( نقل (ٓ
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 قضػػػاء فػػػبل كصػػػٌلى كتػػػيم  قلتػػػُ يبل ػػػا كمل ضػػػٌمهما أك التػػػيم  قبػػػل ا١ػػػاءين صػػػ ٌ  كلػػػو
 .(ّ)ق عا

 .ٖػػ و  ةػػَ مػػن أك عبلمػػة لػػ  يظهػػ  كمل ،ٖػػٌ ل أف بعػػد أحػػدمها اسػػتعماؿ علػػى أقػػدـ كلػػو
 تصػػػػػ  مل ،ال ػػػػػا   اسػػػػػتعمل  الػػػػػ م أف ابف مث التحػػػػػ م كجػػػػػوب يف ا١ػػػػػ    علػػػػػى كالتف يػػػػػ 
 .(ْ)صبلت 

 :كجهاف كضوئ  كيف
 إسحاؽ كأبو النوكم كصٌحح  ،يص ٌ  ال :أحدمها(ٓ). 
 الصباغبن كا الصبلحبن كا ال زايل كصٌحح  ،يص ٌ  :كالثاين(ٔ). 

  يتػػهخٌ  ال :ال ػػربم علػػ  أبػػو قػػاؿ .منػػ  ف اةػػ  قبػػل الوقػػ  خػػ كج ا١تحػػٌ م خشػػ  كلػػو
 .(ٕ)كيعيد كيصٌل  طهارت  ظٌن  على ةل  ٔا كيتوضه

                                                                                                                                                                    

، ال كضة ُْْ/ّ، اجملموع ٕٗ/ِ( يصٌل  ع ايان ٟ مة الوق  كجي  علي  اإلعادة. انظ : البياف (ُ
 . ّٖٓ/ِ، كفاية النبي  ِْٕ/ُ
حيث قاؿ: كمن مل جيد إال ثوابن  علماء فٌصل يف     ا١سهلة كمنه  شي  اإلسبلـ ابن تيميةل( بع  ا(ِ

٧سان ؟، فقيل: ييصل  ع ايانن، كقيل: ييصل  في  كييعيد، كقيل: ييصل  في  كال ييعيد، ك  ا أص  أقواؿ 
 ، ّْ، ّٓ/ِِالعلماء. انتهى. انظ : ٣موع الفتاكم البن تيمية 

ك أف ا١اء أصب  ( كسب  عدـ القضاء ألف ل  ع ر حيث أف ا١اء قد يكوف مصبواب عل  األرض أ(ّ
 .ّٗ/ُمتنٌجسا بضٌ  ا١اء بعضه  بعضا كمل يبلغ قلتُ. ال كضة 

( قاؿ النوكم: كلو توضه أبحد ا١شتبهُ من ةَ اجتهاد، كصلى، كقلنا ابلصحي : أن  ال جيوز، (ْ
  َ فباف أف ال م توضه ب   و ال ا  ، مل تص  صبلت  ق عا، كال كضوء  على األص ، لتبلعب ، ككنظ

 . ّٗ/ُالقبلة كالوق . انظ : ال كضة يف 
 . ّٗ/ُ، ال كضة َِْ، َِٓ/ُ، اجملموع ِٓ-ِْ/ُ( انظ : ا١ه ب (ٓ
بن  ، الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيزَِٓ/ُ( نقل  النوكم من فتاكم ال زايل. انظ  اجملموع (ٔ

: كمل أق  على نص ابن الصبلح يف كتب . ْْْبن عل  آؿ جاب  ص مداكم  . قل ي
َازم عن . انظ : ا١ه ب (ٕ  . ِٓ/ُ( نقل  الش
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 فروع
 أك قلتػػُ بتكملػػة طهارتػػ  يتػػيٌقن أك بتلفػػ  إمػػا ،ا١شػػتبهُ أحػػد يف االجتهػػاد تعػػٌ ر إذا :األول
 .االجتهاد قبل تل  أبف آخ  ش ء أك خ آلا من ش ء أك ٧اسة في  كقع  أبف ٧است 

 :كجهاف الباق  يف ل  االجتهاد مش كعية فف 
 فلي  ،  ا كعلى .(ُ)كاحملققُ األكث ين عند األص ٌ  ك و :النوكم قاؿ ،ال :أحدمها 

 قلنػػػػػا إذا ككػػػػػ ا .يي ًٍقػػػػػ ي  مل كإف يعيػػػػػد كال كيصػػػػػل  يتػػػػػيٌم  بػػػػػل األصػػػػػ ٌ  يف اسػػػػػتعمال  لػػػػػ 
 .اجتهاد ةَ من فاستعمل  في  ابالجتهاد

 ،من  موضعان  ت سلف ،موضعها كخف  ،ثوب  يف ٧اسة كقع  إذا فيما الوجهاف مكأيٍج ً 
 .في ؟ يصٌل  أف ل   ل

 االجتهػاد بعػد إال اسػتعمال  ل  جيوز فبل .(ِ)ال افع  عند األص ٌ  ك و ،نع  :كاثنيهما 
 تػيٌم  ٧اسػت  اعتقػد فػ ف .٧اسػة أك طهػارة مػن اجتهػاد  إليػ  أٌدا  ٔػا كيعمل فيجتهد
 .يعد كمل كصٌلى

 اجتهػاد  أدا  مػا كةسػل فيهمػا فاجتهػد عليػ  كاشػتب  ٧اسػة كٌميػ  أحػد أصػاب لو أٌما
 :الوجهُ فهص ٌ  ،في  كصٌلى ٧است  إىل

  مػػن أحػػدمها أك الكمػػُ فصػػل إذا اجتهػػاد  كجيػػوز .صػػبلت  كال اجتهػػاد  يصػػ ٌ  ال أنػػ 
 .(ّ)الثوب

 .بعىٍيًن ً  ال أحدمها يف حصل ٍ  الٌنجاسة أبفٌ  ،اٌتصا٢ما حاؿ يف عدؿ أخرب  كلو
 الصحي  ك و كاإلانءين خرب  قيًبلى  ،فيهما التح م جيوز قلنا ف ف(ْ). 

                                  
 . ْٕٗ/ُ، التعليقة ّٓ/ُ( انظ : ال كضة (ُ
 .ٕ/ِ( قاؿ ال افع : بش ط أف يع ؼ موض  النجاسة. انظ : العزيز (ِ
، ِِّ/ُ( ألن  لو فصل أحد الكمُ عن الثوب صارا كالثوبُ. ك و ا١   . انظ : الوسي  (ّ

 . ِّٕ/ُ، ال كضة ٕ/ِالعزيز 
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ْ



 

 

 262 

 النجس والطاىريف االج هاد بُت  اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 يقبل مل منعنا  كإف. 
 .(ُ)]مصيباف[ كالتح م
 .كالكٌمُ كخلفي  البدف كمقدًٌـ

 لػ  اسػتح ٌ  ،مػثبلن  الصػب  بػ  كصػٌلى فتوضػه إانء طهػارة إىل اجتهػاد  كأٌدا  اجتهد إذا :الثاين
 خيػػػاؼ أف إال ال ػػػا   اسػػتعماؿ قبػػػل اإلراقػػة كتكػػػوف اجتهػػاد  يت ػػػَ لػػئبل اآلخػػػ  ي يػػ  (ِ)أف/

 إىل حيتػػاج مل فػػ ف الظهػػ  كقػػ  دخػػل حػػى أبقػػا  فػػ ف .الضػػ كرة عنػػد ليشػػ ب  فيمسػػك  الع ػػش
 .(ّ)االجتهاد االعادة من يكن مل ،آخ  كضوء

 مػػن بقػػ  يكػػن مل فػػ ف آخػػ  كضػػوء إىل احتػػاج كإف ،يلزمػػ  :(ْ)الػػ خائ  صػػاح  كقػػاؿ
 .(ٓ)األص  يف االجتهاد إعادة جي  فبل ،ش ء األكؿ

 ،أكالن  ا١ستعمل ٧اسة إىل فهٌدا  ،(ٔ)أعاد فلو
 كصػػػػػػػٌحح  .(ٕ)البػػػػػػػاق  يسػػػػػػػتعمل كال الظهػػػػػػػ  كيصػػػػػػػٌل  يتػػػػػػػيٌم  أنػػػػػػػ  :ا١ػػػػػػػزين ركل فقػػػػػػػد

                                  
 ( ك ا يف ا١خ وط كالكلمة ةَ مق كءة. (ُ
 /ب. ِٗ( ؿ (ِ
 . ِِٕ/ُ، كفاية النبي  ُٖٔ/ُ، اجملموع َٔ/ُ، البياف ِٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : ا١ه ب (ّ
ي  أبو ا١عايل ٣لَّى (  و:(ْ ٚي بن ٧ا ا١خزكم  األرسوق  مث ا١ص م، كاف من أئمة أصحاب  بن 

الشافع ، ت ج  إلي  الفتيا بداير مص ، كتفٌق  عل  أصحاب الشي  نص  ا١قدس ، كمن مصنفات :  
 َ ا ال يوجد يف ة َا، كفي  نقل ة ي  ٔر  ، كتاب ال خائ  ك و كتاب مبسوط ٚ  من ا١    شيئا كث

، سَ أعبلـ ُْٓ/ْ ػ. انظ : كفيات األعياف  َٓٓك و من الكت  ا١عتربة ا١ ةوب في ، كتويف سنة 
 . ِٕٕ/ٕ، طبقات الشافعية الكربل ُُْ/ُٓالنببلء 

 . ُْ/ّ( نقل  ابن ال فعة عن . انظ : كفاية النبي  (ٓ
 ( يعٍ: أعاد االجتهاد. (ٔ
 . َُٔ/ٖ( انظ : ٥تص  ا١زين (ٕ
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 .(ُ)اٞمهور
 مػػوارد  ٚيػػ  علػػى كيػػورد  يسػػتعمل  أنػػ  قػػوالن  كخػػ ٌج ،(ِ)فيػػ   كةلٌػػ ،سػػ يجبػػن ا كأنكػػ  

َ  (ّ)الوضوء أعضاء من األكؿ  .(ٓ)الباقوف كأنك   ،(ْ)كالقاض  ال زايل كصٌحح  ،كة
 .بػ  الوضػوء علػى كيقتصػ  األكؿ مػوارد ٚيػ  يػورد  :يقػوؿ أنػ  عن  ي ك مل من (ٔ)كمنه 

 .(ٕ)ق عان  ال هارتُ أحد فاقدان  يكوف ف ن  ،أشدٌ    ا يف كت لي   :عن  ا١اكردم ب  كص ٌح
 بعد ا يؤٌدم كما ،الظه  يقض  ال كك ا ،الصب  يقض  ال ،ا١نصوص الصحي  فعلى

 .(ٖ)الصحي  على ابلتيم 
 .(ٗ)كاحدان  قوالن  يق  مل التيم  قبل صٌب  كلو

                                  
، كفاية النبي  ُٖٗ/ُ، اجملموع ُٓٔ-ُْٔ/ُ، الته ي  َٔ/١ُ   . انظ : البياف ( ك و ا(ُ
ُ/ِِٗ . 
 . ُٖٗ/ُ( نقل  النوكم عن  مث قاؿ النوكم ب ل  كبلـ ابن س يج. انظ : اجملموع (ِ
 ( كسب  إي اد ا١اء الثاين إلزالة ا١اء األكؿ ا١تيقَّن بنجاست . (ّ
 . ْٕٗ/ُ ، التعليقةِِْ/ُ( انظ : الوسي  (ْ
 .ٕٗ/ُ( منه  ال افع . انظ : (ٓ
 .ُٖٗ/ُ( منه  ال زايل كما نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٔ
( قاؿ ا١اكردم: كإذا استعمل ابجتهاد  يف اإلانءين من ماء أحدمها مث ابف ل  ٧اسة ما استعمل ، (ٕ

ط ي  اليقُ، أك من ط ي   كطهارة ما ت ك ؛ ال خيلو حال  من أحد أم ين، إما أف يتبُ ل  ذلك من
االجتهاد، ف ف ابف ل  من ط ي  اليقُ اجتن  ابق  ما استعمل ، ككاف ٧سا، كاستعمل اإلانء اآلخ ، 
ككاف طا  ا كلزمت  اإلعادة ١ا صلى ابألكؿ، كةسل ما أصاب  األكؿ من بدن  كثياب ، كإف ابف ل  ذلك 

جيتن  بقية األكؿ، كيستعمل الثاين على ما اقتضا  بن س يج:  من ط ي  االجتهاد، فقد قاؿ أبو العباس
اجتهاد  الثاين كال يعيد ما صلى ابألكؿ؛ ألهنا صبلة قضي  ابالجتهاد فبل تنق  ابجتهاد، كم    
الشافع  كما علي  ٚهور أصحاب  أن  ال جيوز أف يستعمل بقية األكؿ، العتقاد  يف اٟاؿ أن  ٧ . 

 . ّْٗ/ُانظ : اٟاكم 
 . ُٖٗ/ُ، اجملموع ٕٗ/ُ، العزيز ّْٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٖ
  ا١صادر السابقة.( انظ : (ٗ
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 .(ُ)الصلوات من شيئان  يقض  ال :س يجبن ا قوؿ كعلى
 ةسػلة ٢مػا يكفيػ  أك للحػدث كم ٌة للخبث م ٌة الوضوء أعضاء ةسل علي  جي  ك ل
 :كجهاف في  .كاحدة؟
 ابألكؿ ٚاعةك  ال افع  جـز(ِ). 
 النوكم صٌحح  ،ابلثاين كآخ كف(ّ). 

 يف إال(ْ)تقػػػػٌدـ كمػػػػا فػػػػاٟك  ل هارتػػػػ  كافيػػػػة كانػػػػ  فػػػػ ف ،بًقيَّػػػػة األكؿ مػػػػن بقػػػػ  كإف
 :شيئُ
 الثانية للصبلة االجتهاد إعادة  نا جي  إن  :أحدمها. 
 ا١شهور على الثانية الصبلة إعادة ،النصٌ  على تف يعان  جي  أن  :كاثنيهما(ٓ). 
  ال أهنا :كج  كفي  ٕ. 

 .كاحدان  قوالن  يق  كمل بينهما ٚ  أك التيم  قبل صٌبهما ف ف
 ؟(ٔ)استعمال  يلزم   ل ،ل هارت  تكفي  ال كان  كإف
 األكىل كاٟالة فاٟك  ،ال :قلنا إف. 
 الثانية يف كما فاٟك  ،نع : قلنا كإف. 

                                  
 . ّْٗ/ُ( نقل  ا١اكردم عن . انظ : اٟاكم (ُ
 . ٕٗ/ُ( انظ : العزيز (ِ
النوكم: كقد قدمنا أف العضو ال م تيقنا ٧است  يكف  ةسل  م ة كاحدة عن اٟدث كالنج  ( قاؿ (ّ

 . َُٗ/ُانظ : اجملموع ص  من الوجهُ فهنا أكىل إذا مل تتيقن ٧است . كالنج  على األ
 .ُِِص  انظ : ((ْ
( قاؿ النوكم:  كيف كجوب إعادة     الصبلة الي صبل ا ابلتٌيم  األكج  الثبلثة الي ذك  ا (ٓ

اجملموع ا١صن ، أصحها الثالث ك و أن  إف كاف بقى من األكؿ بقية لزم  اإلعادة كإال فبل. انظ : 
ُ/ُُٗ . 
( قاؿ النوكم:  ف ف كان  البقٌية ةَ كافية ل هارت  فبل جي  استعما٢ا فه  كا١عدكمة. انظ : (ٔ

 . ُُٗ/ُاجملموع 
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 كجػوب يف فحكػى الػدارم  كش ٌ  .القولُ على اتفاقان  قضاؤ ا جي  ال األكىل كالصبلٌة
 :(ُ)أكج  ثبلثة الصبلتُ إعادة
 إعادهتما ٕ  :أحدمها. 
 فق  األكؿ يعيد :كاثنيهما. 
 ب  يعترب ال خ هه  ك و النوكم قاؿ .فق  الثانية يعيد :كالثالثة. 

 ،ثبلثػػػػػػة فيهػػػػػػا فاجتهػػػػػػد(ِ)كاشػػػػػػتب / فنجسػػػػػػ  ٧اسػػػػػػة أحػػػػػػدمها يف كقػػػػػػ  أكاين ثبلثػػػػػػة :الثالــــــث
 ظػػػػػػنٌ  ٔػػػػػػا يتوضػػػػػػه أف مػػػػػػنه  فلكػػػػػػلٌ  .منهػػػػػػا كاحػػػػػػدة طهػػػػػػارة إىل مػػػػػػنه  كػػػػػػل اجتهػػػػػػاد فػػػػػػهٌدل
كييصٌل  طهارت 

(ّ). 
 كل كأـٌ  ،مثبلن  كالعص  كالظه  الصب  ٚاعات صلوات ثبلث منها ابلوضوء صٌلوا فلو

 اآلخػ ين أحػد إانء طهػارة منهما كل يظنٌ  أف ف ٌما .صبلة يف اآلخ ين كاحدة يف منه  كاحد
 :ال أك

 اآلخ  دكف خلف  صبلت  كصٌح  ،ب  االقتداء جاز أحدمها إانء طهارة ظنٌ  ف ف. 
 صػػػٌحة ففػػػ  ،الػػػنج  أنػػػ  منهمػػػا كػػػل يف جػػػٌوز بػػػل أحػػػدمها إانء طهػػػارة يظػػػن مل كإف 

 :ط يقاف ببع  بعضه  اقتداء

                                  

 . ُُٗ/ُ( نقل  النوكم عن  مث علٌل ٓ ه   ا القوؿ. انظ : اجملموع (ُ
 /أ.َّ( ؿ (ِ
  على رجلُ، فهدل اجتهاد أحدمها إىل ( نقل  اإلماـ النوكم عن اتفاؽ ا١    يف مسهلة االشتبا(ّ

طهارة أحدمها كاجتهاد اآلخ  إىل طهارة اآلخ . توضه كل كاحد منهما ٔا أدا  إلي  اجتهاد  كمل أيمت 
 . ُٕٗ/ُأحدمها ابآلخ  الن  يعتقد أف صبلة إمام  ابطلة. انظ : اجملموع 
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 :(ُ)أوجو أربعة فيو أحدمها
 يص ٌ  ال أن  :القاصبن ا قوؿ أحد ا(ِ). 
 اآلخػ ين مػن بواحػد مػنه  كاحػد يقتدم أف يص ٌ  أنٌ  :(ّ)إسحاؽ أيب قوؿ :كاثنيهما 

ـٌ  الػي الصػبلة مػنه  لكػل فيص ٌ  ،صبلتُ يف هبما االقتداء يص ٌ  كال  كالٌصػبلة فيهػا أ
تيػػػػًدل الػػػػي األكىل تىػػػػدىل فػػػػ ف .فيهػػػػا اقػٍ  صػػػػبلتي  إحػػػػدل ب لػػػػ  الثانيػػػػة الصػػػػبلة يف اقػٍ
 .(ْ)معان  قضاؤمها فيلزم  ،فيها ا١قتدىل

 كػػل يقتػػدم أف يصػػ ٌ  أنػػ  :الع ٌاقيػػوف بػػ  كق ػػ  ،اٟػػدادبػػن  بكػػ  أيب قػػوؿ :كأصػػٌحها 
 فيهػػػا اقتػػػدل الػػػي الصػػػبلة ب لػػػ  ،ابلثػػػاين اقتػػػدل فػػػ ف .اآلخػػػ ين مػػػن بواحػػػد منهمػػػا

                                  
( اتٌف  ابن القاص كا١ كزم على كجوب إعادة الصبلتُ إذا اقتدل اقتداءين، كاختلفا إذا اقتص  (ُ

 على اقتداء: فهكج  اإلعادة ابن القاص، ال ا١ كزم. 
كاتف  ابن اٟداد كا١ كزم على صحة االقتداء األكؿ إذا اقتص  علي ، كاختلفا إذا اقتدل اثنيا: فقاؿ  

 ين للب بلف، كقاؿ ا١ كزم جي  إعادهتما ٚيعا. ابن اٟداد يتعُ الثا
 كعلى األكج  كلها يص  لكل كاحد الصبلة الي أـ فيها ببل خبلؼ. انظ : ا١صدر الساب . 

( يعٍ: ص  لكل كاحد الي أـ فيها فق  كال يص  ل  اقتداء أصبل ألف ا١قتدم يعتقد أف أحد (ِ
ا لئلمامة فهشب  ا٠نثى كلكن رٌد النوكم   ا القوؿ إمامي  ٤دث فهو شاؾ يف أ لية كل كاحد منهم

فقاؿ:  كالف ؽ أف صاح  اإلانء ال م  و اإلماـ يظن ا ليت  لبلمامتة ابجتهاد  ٓبلؼ ا٠نثى ف ن  ال 
 . ُٖٗ/ُيظن أ لية نفس  إلمامة ال جاؿ. نقل  النوكم عن . انظ  اجملموع 

بن إسحاؽ ا١ كزم الفقي  الشافع ؛ صاح  ش ح ٥تص   بن أٛد حاؽ إب ا ي أبو إس (  و:(ّ
ا١زين، إماـ عص   يف الفتول كالتدري ، كانته  إلي  ال ايسة ابلع اؽ بعد ابن س يج، كإلي  ينس  درب 

.  ػ، كدفن ابلق ب من ت بة اإلماـ الشافع ، ٛر  هللاَّْا١ كزم بب داد ال م يف ق يعة ال بي ، كتويف: 
 . ِْٗ/ُٓ، سَ أعبلـ النببلء ِٕ/ُ، كفيات األعياف ُٕٓ/ِانظ : هت ي  األٝاء كالل ات 

( يعٍ: صٌ  لكل كاحد الي أـ فيها كيص  االقتداء األكؿ إف اقتص  علي ، فلو اقتدل بعد ذلك (ْ
نقل   ابآلخ  ب ل  إحدل صبلتي  خلفهما ال بعينها فيلزم  إعادهتما كمن نس  صبلة من صبلتُ.

 . ُٖٗ/ُالنوكم عن أيب إسحاؽ ا١ كزم. انظ : اجملموع 
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 كتصػػ ٌ  ،فيهػػا مهمومػػان  كػػاف صػػبلةو  آًخػػ ي  منهمػػا كاحػػد لكػػل فتب ػػل ،فيٍقضػػيها خاصػػة
 ،(ُ)العصػػ  لئلمػػاـ كتب ػػل الصػػب  كإمػػاـ إلمامهػػا الظهػػ  كصػػبلة للكػػلٌ  الصػػب  صػػبلة
 .(ِ)الظه  كإماـ الصب  إلماـ العص  صبلة كتب ل

 َة الٌصبلة أفٌ  :كرابعها  .الكل ح  يف ابطلة األخ
 كتعػػٌ ر زيػػد كػػ ح اـ إبحػػ اـ أحػػـ  إذا فيمػػا ا٠ػػبلؼ علػػى ا٠ػػبلؼ دمحم أبػػو الشػػي  بػػٌك 
ً كى سي الن   أبفعاؿ كأييت جيتهد  ل .علي  الوقوؼ ؟ٍُ

(ّ). 
  .الثالث ابلرجو القطع: الثانية والطريقة

 .(ْ)ابآلخ  منه  كاحد اقتداء يص ٌ  مل ،٧سُ اثناف الثبلثة أحد يف كاف كلو
 :أربعة األكاين كان  كلو

 مػنه  كػل كاقتدل طهارة منه  كاحد كل ظنٌ  أربعة فيها كاجتهد كاشتب  ٧  أحد ا
 :صبلة يف ابآلخ ين
 ابآلخ  منه  أحد اقتداء يص ٌ  ال :القاصبن ا قوؿ فعلى(ٓ). 
 فػػ ذا ،أكال هبمػػا اقتػػدل اللتػػُ الصػػبلتُ كاحػػد لكػػل يصػػ  :إسػػحاؽ أيب قػػوؿ كعلػػى 

                                  
( يعٍ: تصٌ  صبلة الصب  إلماـ العص  ال م يكوف مهموما فيها كلكن تب ل صبلة الظه  ١ٌا (ُ

 يكوف مهموما فيها. 
( يعٍ: يص  لكل كاحد الصبلة الي أـ فيها كاالقتداء األكؿ كيب ل االقتداء الثاين. نقل  القاض  (ِ

 . ُٖٗ/ُ، اجملموع ّّٔ/ُكالنوكم عن ابن اٟداد. انظ : التعليقة 
و من النسكُ يف اٟج مث نسي ، فهل حيـ  أبحد النسكُ (ّ ( صورة ا١سهلة: إذا أحـ  زيد بنسك معٌُ

 . ِْٔ/ُيت أبعماؿ النسكُ؟. انظ : اٞم  كالف ؽ أك يق ف كأي
 . ُٖٗ/ُ( انظ : اجملموع (ْ
 . ُٖٗ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٓ
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 .(ُ)كلها فيها اقتدل الي صبلت  ب ل  الثالثة يف اقتدل
 كإمػػاـ إلمامهػػا الظهػػ  كصػػبلة للكػػلٌ  الصػػب  صػػبلة تصػػ ٌ  :اٟػػدادبػػن ا(ِ)قػػوؿ/ كعلػػى 

 .(ّ)كا١  ب العص  من إلمامهما كتب ل الصب 
 كمػػػػا فاقتػػػػدكا فاجتهػػػػدكا ٜسػػػػة كاجملتهػػػػدكف ،٧ػػػػ  كاحػػػػد فيهػػػػا ،ٜسػػػػة كانػػػػ  كلػػػػو

 :(ْ)تقدـ
 ـٌ  الي الصبلة إال منه  لكل يص ٌ  ال :القاصبن ا قوؿ فعلى  .(ٓ)فيها أ
 اجملتهػدين بعػ  اقتػدل إذا فيها خيالف  كإمنا ،ك لك اٟك  :إسحاؽ أيب قوؿ كعلى 

 .(ٔ)صحي  األكؿ االقتداء فيقوؿ ،بع  دكف
 الكػػل فيعيػد ،فيهػا مهمومػان  كػػاف صػبلة آخػ  مػنه  كػل يعيػػد :اٟػدادبػن ا قػوؿ كعلػى 

 .(ٕ)ا١  ب العشاء إماـ كيعيد ،العشاء إماـ خبلؼ
 العشاءى  الكل يعيد :ال اب  كعلى. 

 :اثناف ا٠مسة من النج  لكن ْا٢ا ا١سهلة كان  كلو
 القاصبن ا عند لبلقتداء ب ل(ٖ). 

                                  
( يعٍ: يص  االقتداء األكؿ إف اقتص  علي ، ف ف اقتدل اثنيا ب ل ٚي  ما اقتدل في . نقل  النوكم (ُ

 .ُٗٗ/ُعن أيب إسحاؽ ا١ كزم. انظ : اجملموع 
 /ب. َّ( ؿ (ِ
( يعٍ:  يعيد كل منه  آخ  صبلة كاف مهمومان فيها، فيعيد الكل خبلؼ إماـ ا١  ب، كيعيد إماـ (ّ

 . ُْٕٔٓ/ُا١  ب العص . نقل  العم اين عن . انظ : البياف 
ْ)) 
 . ُٗٗ/ُ( نقل  النوكم عن . اجملموع (ٓ
 . ُٗٗ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٔ
 . ُّٗ/ُ، الته ي  ِّٖ/ُ( نقل  اإلماـ كالب وم عن . انظ : هناية ا١ ل  (ٕ 

، اجملموع ُّٗ/ُ، الته ي  ِْٖ/ُ( نقل  اإلماـ كالب وم كالنوكم عن . انظ : هناية ا١ ل  (ٖ
ُ/ُٗٗ . 
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 منهمػا اقتػدل الػي صػبلات  مػنه  لكػل يب ػل ابلثػاين ابالقتداء :إسحاؽ أيب كعند 
 .(ُ)فيعيدمها معان 

 العصػػػ  كصػػػبلة ،للجميػػػ  كالظهػػػ  الصػػػب  صػػػبلة تصػػػ ٌ  :اٟػػػدادبػػػن ا قػػػوؿ كعلػػػى 
 فهمػػػا ،كالعشػػػاء ا١ ػػػ ب إمػػػام  حػػػ  يف كتب ػػػل ،كالظهػػػ  الصػػػب  كإمػػػام  إلمامهػػػا
 .(ِ)فيها ا١ؤمت ح  يف كاحدة كل فتب ل كالعشاء ا١  ب صبلات

 إمامها ح  يف منهما كاحدة كل تب ل :ال اب  كعلى. 
 :ثبلثة منها الٌنج  كاف كلو
 الصػػب  صػػبلة تصػػ ٌ  .(ّ)القػػاصبػػن ا عنػػد فيػػ  إمامػػان  كػػاف مػػا إال مػػنه  لكػػلٌ  تصػػ ٌ  مل 

 كالعشػػاء كا١ ػػ ب العصػػ  كأٌمػػا .خٌاصػػة الصػػب  كإمػػاـ إلمامهػػا الظهػػ  كصػػبلة للجميػػ 
ٌُ ح  يف فتب ل  .إلمامها منهما كل كيص ٌ  ،فيها ا١٘ؤ

 إمامها ح  يف الثبلثة من كاحدة تص ٌ  ال :ال اب  كعلى. 
 .(ْ)م لقان  االقتداء يص  مل أربعة منها الٌنج  كاف كلو

 مػنه  كػل كاقتػدل فتنػاك ك  ٚاعػة بػُ حػدث صػوت ٝػ  لػو مػا ،ا١سػهلة     كنظَ
 الثانيػة ال  يقة أف إاٌل  ا٠بلؼ االقتداء صٌحة فف  .طهارة ٕديد ةَ من صبلة يف ابآلخ ين

 . نا أتيت ال
 نا االقتداء يص  ال أنٌ  :كج و  كيف . 

 اجتهػػػاد فػػػهٌدل ،كاحػػػدان  ا٠مسػػػة يف الػػػنج  كػػػاف إذا فيمػػػا  ػػػ   كيفػػػارؽ :اإلمػػػاـ قػػػاؿ
 ظػن ٔػن اقتػداؤ  كيصػ ٌ  ،٧اسػت  ظػن ٔن اقتداؤ  يص  ال ف ن  ،بعين  إانء ٧اسة إىل أحد  

                                  
 . ُٗٗ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ُ
، اجملموع ُّٗ/ُ، الته ي  ِْٖ/١ُ ل  ( نقل  اإلماـ كالب وم كالنوكم عن . انظ : هناية ا(ِ
ُ/ُٗٗ . 
 . ُٗٗ/ُ، اجملموع ُّٗ/ُ، الته ي  ِْٖ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
 . ِٖٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ْ
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 اسػػػػػتول ،عبلمػػػػػةه  فيػػػػػ  فيػػػػػً ضى  فػػػػػ فٍ  ،عليػػػػػ  عبلمػػػػػة ال إذ اٟػػػػػدث يف ذلػػػػػك أييت كال ،طهارتػػػػػ 
 .(ُ)الباابف
ً  يف كػاف لػو :القاضػ  قػاؿ :فرع ٍُ  ،فػهرة فيهػا رأل مث قصػعة يف منهػا(ّ)فػاةًؼ/ ،مػائ (ِ)دىنػىػ
 إف مث .جاست بن حك  ،بعين  أحدمها من أهنا ل  ظه  ف ف ،اجتهد ،كان  أيهما يف يدر كمل

 فلػو :قػاؿ .(ْ)معػان  ٧سػا ،األكؿ ٧اسػة ابف كإف .طػا   فػاألكؿ ،ٔ ػ فتُ منهمػا اةًؼ كاف
 مػن أهنػا ابف ،أكلهػا فػ ف .للسػٌنور الفىٍهرة ييلقى  :قيل فقد ،خبٌلن  كاآلخ  (ٓ)دبسان  أحدمها كاف

 .(ٔ)ا٠لٌ  من أهنا ابف أيكلها مل كإف ،الٌدب 

                                  
 . ِْٖ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
، احملك  كاحملي  األعظ  ٗ/ٖلعُ  و كهيئة اٞ ٌة إال أن  أطوؿ من  كأكس  رأسا. انظ : ا ( الدَّف :(ِ
 . َُِ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِّٕ/ٗ
 /أ. ُّ( ؿ (ّ
 . ِٕٕ/ُ( حكا  ال كايين عن القاض  حسُ. انظ : ْ  ا١    (ْ
ٓ): ، ٚه ة الل ة ّٖٗ/ُ، ة ي  اٟديث ُِّ/ٕعيصارةي ال  طى  كالتٍَّم . انظ : العُ  ( الدًٌٍب ي
 . ُٖٗ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِّٕ/ُ، النظ  ا١ستع ب ِٕٗ/ُ
( يعٍ: لو كاف ل  دانف يف أحدمها دب  كيف اآلخ  خل، كاةًؼ منهما يف إانء كاحد مث رأل يف (ٔ

اإلانء فهرة ميتة ال يعل  من أيهما   ، ٌٖ ل يف الٌدنُ ف ذا أدل اجتهاد  إىل طهارة أحدمها ك٧اسة 
 فتُ فال م أٌدل اجتهاد  إىل طهارت  طا   كاآلخ  ٧ . كإف كاف ٔ  فة اآلخ ، ف ف كاف اةًؼ ٔ 

كاحدة ف ف ظه  ابالجتهاد أف الفهرة كان  يف الثاين فاالكؿ ابؽ على طهارت  كإف ظه  أهنا كان  يف 
 .ِٕٕ/ُاألكؿ فهما ٧ساف. انظ : ْ  ا١    
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 األواين يف: الرابع الباب

 :فصوؿ ثبلثة كفي 

 اجللرد من ادل خذ :األول
 .(ُ)اآلدم  جلد إالٌ  كاستعما٢ا من  األكاين اٗاذ جيوز ،طا  و  جلد ككل

 :نوعاف كاٞلود
 ]طا   ك و ش عية ت كية ا١ ٌكى جلد :(ِ)]األكؿ. 

ػ  الػ كاة أ ػل ذْػ  الػ م ا١ػهكوؿ اٟيواف ك و ش عية ت كية كا١ ٌكى  نزلػ  مػا بػ  كيػيٍلحى
 .(ّ)كالكٍل  ابلسه  الٌصيد كقتل ال ٌكاة منزلة الشارع
 ا١يتات جلود :كاثنيهما. 

 أك اللحػػ  مػػهكوؿ ةػػَ اٟيػػواف كػػاف أبفٍ  ،شػػ عية ليسػػ  ت كيػػةه  ذيكػػ  مػػا هبػػا كيػىٍلتىحػػ 
 السػمك جلػد إال ا١ػ    على اب١وت ينج  فه ا ،كاجملوس  ال كاة أ ل من لي  ال اب 
 .(ْ)ا١    على كاآلدم  ا١ كاة جوؼ يف ا١وجود ا١هكوؿ كجنُ

 كحيػػػواف أحػػػدمها مػػػن أك منهمػػػا تولٌػػػد كمػػػا كا٠نزيػػػ  الكلػػػ  جلػػػد إال (ٓ)ابلػػػدبغ كي ٌهػػػ 

                                  
ابل كاة كالدابغ، أٌما ال كاة فت ه  جلد كل ( ككل جلد طا   جيوز اٗاذ األكاين من  كطهارة اٞلد (ُ

ما يؤكل ٟم ، كأما الٌدابغ في ه  كل جلد إال جلد الكل  كا٠نزي  كف كعهما. انظ : الوسي  
ُ/ِِٗ. 
 (     الزايدة، يقتضيها السياؽ.(ِ
، اجملموع ُٖ/ُ، العزيز ِِٗ/ُ، الوسي  ُِٕ/ُ، اٟاكم ِْٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : األـ (ّ
 . ُْ/ُ، ال كضة ُِْ/ُ
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
، ا١صباح ا١نَ ُٕ/ُ( الدبغ: ما يدبغ أك ينظ  ب  اٞلد ليصل . انظ : النظ  ا١ستع ب (ٓ

ُ/ُٖٗ. 
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 .(ُ)طا  
 يف الضعي  القوؿ على الوجهُ أحد يف اآلدم  جلد كك ا للخنزي  جلد ،ال :كقيل 

 .اب١وت ٧است 
 بػػ  فيػيٍ ػ ىل ٟمػ  ليؤخػػ  كال ،فيػدبغ جلػد  ليؤخػػ  يؤكػل ال الػ م اٟيػواف ذبػػ  جيػوز ال :فـرع

 .طه  (ِ)كدب   فعل ف ف .كالعقباف السٌنور
 إطبلؽ ينزؿ كعلي  .(ّ)ال طبة دكف اليابسات يف الدابغ قبل ا١يتة جلد استعماؿ كجيوز

َ  ،حامػػد أيب الشػػي   ال طبػػة األشػػياء يف اسػػتعمال  جيػػوز :(ٓ)بعضػػه  قػػاؿ بػػل .(ْ)بػػ  ا١نػػ  كةػػ
 .جدار اءبنك  انر إلطفاء ا١اء كحمل ،فيها النجاسات استعماؿ جيوز الي

 أكثػ  كعنػد عنػدان اليابسػات يف اسػتعمال  جيػوز ال :(ٔ)العبػدرم قػوؿ كأٌمػا :النوكم قاؿ
 .(ٕ)كر ن  بيع  دكف ك بت  ب  الوصية كجيوز اليابسات يف استعمال  كيك   ،ف ل  العلماء

نػ  فيهػا ي يػ  حالػة إىل حالػة عػن اٞلػد إحالػة فهو :الدابغ حقيقة كأما  النػن مػن ٘ك
 اٟ يفػػػػػػػة األشػػػػػػػياء ابسػػػػػػتعماؿ لػػػػػػػ  ا١عفنػػػػػػة فيػػػػػػػ  الػػػػػػي الفضػػػػػػػبلت ابنتػػػػػػزاع كذلػػػػػػػك ،كالفسػػػػػػاد

                                  
 . ُٖ/ُ، العزيز ِِٗ/ُ، الوسي  ُِِ/ُ، التعليقة ٔٓ/ُ( انظ : اٟاكم (ُ
: الضمَ ي ج  إىل اٞلد كلي  إىل اللح . (ِ  ( قل ي
 . ّْ/ُ( قاؿ النوكم: كلكن يك  . انظ : ال كضة (ّ
 . ِِٖ/ُ( نقل النوكم عن الشي  أيب إسحاؽ اإلسف اييٍ. انظ : اجملموع (ْ
 .ْٓ/ُ( منه  ال كايين. انظ : ْ  ا١    (ٓ
ن بن سعيد عل  (  و:(ٔ عبدرم، صاح  بن أيب عثماف ا١ع كؼ أبيب اٟسن ال بن ٤ ز بن عبد الٛ 

، طبقات الشافعية الكربم للسبك  ّْٕ/َُ ػ. انظ : اتري  اإلسبلـ ّْٗالكفاية، كتويف: 
، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة ُّٖ، العقد ا١    يف طبقات ٛلة ا١    صِٕٓ/ٓ
ُ/َِٕ . 
 . ِِٖ/ُ( انظ : اجملموع (ٕ
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 .ينػن مل مائ  أصاب  لو ْيث ال ماف كقشور (ٓ)كالربكؽ (ْ)كالعفص (ّ)كالق ظ (ِ)/(ُ)كالش ٌ 
ً  ٖميد ا يكف  كال  .(ٔ)جي ٌ  حى ال ماد يف إلقائ  أك الشم  أك باابل

ًٌ  حيصل :ال ربم القاض  كقاؿ  .(ٕ)هبمػا حيصػل أنػ  ا١ع فة أ ل قاؿ إف :مادكال ٌ  ابابل
 .(ٗ)هبما حصول  (ٖ)اٞ جاين العباس أبو كاختار

 فضػبلت  زالػ  إف أراد فالقاضػ  ،خػبلؼ ذلك يف كلي  :(َُ)إسحاؽ أبو الشي  قاؿ
 .(ُُ)ك لك األم  يكن مل إذا أرادكا كاألصحاب ،الق ظ عمل كعمل ب لك

 الشػ  ب ػَ الػدابغ حيصػل ال :ابنأصػحا بعػ  كقػاؿ .(ُِ)اب١لػ  ْصػول  اإلماـ كق  
                                  

 هللا تعاىل يف األرض يدبغ ب  يشب  الزاج. الي أنبتها ابلباء ا١وحدة من اٞوا   (  و:(ُ
ككص  بعضه  ابلثاء ا١ثلثة. الشٌث. فهو: شج  طي  ال ي ، م   ال ع  تكوف ابٟجاز. انظ : العُ 

 . َّٓ، َِّ/ُ، ا١صباح ُٖٔ/ُُ، هت ي  الل ة ُِٔ/ٔ
 /ب. ُّ( ؿ (ِ
 . ْٗٗ/ِ، ا١صباح َٕ/ٗ، هت ي  الل ة ُّّ/ٓكرؽ شج  السل . انظ : العُ  (  و:(ّ
 .ُْٖ/ِ( العفص: جن  نبايت يتب  الفصيلة الس كية. انظ : ا١صباح ا١نَ (ْ
 .ٓٔ/ِ( الربكؽ: جن  نبايت ينتم  إىل الفصيلة الربكقية. انظ : اٞ اثي  (ٓ
 . ْٖ-ّٖ/ُ، العزيز ُِّ-َِّ/ُ، الوسي  ِٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٔ
 . ِٗٔبن دمحم جاب  ص ( انظ : التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  ٛد(ٕ
َ ػػػػػا، كمػػػػػن شػػػػػيوخ   أٛػػػػػد (  ػػػػػو:(ٖ بػػػػػن دمحم ابػػػػػن أٛػػػػػد، أبػػػػػو العبػػػػػاس اٞ جػػػػػاين، قاضػػػػػ  البصػػػػػ ة كة

َ  ، كمػػػػػػن تبلميػػػػػػ  : أبػػػػػػو  أبػػػػػػو ال يػػػػػػ  ال ػػػػػػربم، كأبػػػػػػو اٟسػػػػػػن ا١ػػػػػػاكردم، كا٠ يػػػػػػ  الب ػػػػػػدادم، كةػػػػػػ
بػػػػػػػن السػػػػػػػم قندم كأبػػػػػػػو طػػػػػػػا   أٛػػػػػػػد ابػػػػػػػن اٟسػػػػػػػن الك جػػػػػػػ   بػػػػػػػن سػػػػػػػك ة اٟػػػػػػػافظ كإٝاعيػػػػػػػل علػػػػػػػ 

َ ػػػػػا. بػػػػػن عبػػػػػد ا١لػػػػػك األديػػػػػ كاٟسػػػػػُ َ  ، كمػػػػػن منؤلفاتػػػػػ : كتػػػػػاب ا١عاايةكالتح ي كالشػػػػػايف كة   كةػػػػػ
، طبقػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػافعية ُّٕ/ُ ػػػػػػػػػػ. انظػػػػػػػػػ : طبقػػػػػػػػػات الفقهػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػافعية ِْٖكتػػػػػػػػػويف ببصػػػػػػػػػ ة سػػػػػػػػػنة 

 .  ْٕ/ْالكربم
 . ِِْ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٗ
َازم صاح  ا١هٌ ب.(َُ  ( ك و الش
 . ِٕ/ُف ( نقل  العم اين عن . انظ : البيا(ُُ
  . ِٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُِ
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 .(ُ)عليها نص كالشارع ،رخصة ألن  ظكالق  
 .مع كؼ ك و الزاج يشب  األرض جوا   من ك و ا١وحدة ابلباء  و :ا١ كور كالش ٌ 
 .أيضان  ب  ييدبغ إن  :كقيل .ال ع   ٌ م شج  ك و ا١ثلثة ابلثاء  و :آخ كف كقاؿ
ًط كال  ظكالقػػػ   ابلشػػػ ٌ  فيجػػػوز ،الصػػػحي  علػػػى طػػػا  ان  يكػػػوف أف بػػػ  ا١ػػػدبوغ يف يشػػػ
 .(ّ)خبلؼ ببل طهور ٔاء بعد  ةسيل  إىل كحيتاج ،كالزبل اٟماـ (ِ)كب رؽ ،ا١تنجسُ
ًاط يف ا٠ػػػبلؼ علػػػى ا٠ػػػبلؼ ا١ػػػاكردم بػػػٌك   (ْ)الػػػدابغ أثنػػػاء يف ا١ػػػاء اسػػػتعماؿ اشػػػ
ًط ال أن  :كاألص ٌ  .(ٓ)فبل كإال ابلنج   .(ٔ)يش

 :إحالة أك إزالة الدابغ أف على طائفة عند بٌيي  أيضان  ا٠بلؼ ك  ا
 ا١اء من بدٌ  فبل ،إزالة :قلنا كإف. 
 يسػػتحيل كػػا٠م  ال هػػارة إىل تسػػتحيل فضػبلت  ابنتػػزاع أنػػ  كمعنػػا  ،إحالػػة :قلنػا كإف 

ًط مل اب٠لٌية إليها  .(ٕ)يش

                                  
 . ُِْ/ُ، النج  الو اج ّٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ُ
 .َِٖ/ُ( أم: فضبلهتما. انظ :ا١صباح ا١نَ (ِ
، كفاية األخيار ُِْ/ُ، النج  الو اج ُْ/ُ، ال كضة ِِٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ّ
 . ُِٓ/ُ، هناية احملتاج ُٖص
 ( كسب  ذلك ليصل إىل ابطن اٞلد. (ْ
 . ّٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ٓ
ًط اسػػػػػػتعماؿ ا١ػػػػػػاء يف أثنػػػػػػاء الػػػػػػدابغ ابلػػػػػػنج  علػػػػػػ  (ٔ ( كلػػػػػػو كػػػػػػاف الػػػػػػدابغ حاصػػػػػػل ق عػػػػػػا كال ييشػػػػػػ

القػػػػػػػوؿ األصػػػػػػػٌ ، لكنػػػػػػػ  ٧ػػػػػػػ  ابجملػػػػػػػاكرة علػػػػػػػى  ػػػػػػػ ا الوجػػػػػػػ  فهػػػػػػػو كػػػػػػػالثوب الػػػػػػػنج . انظػػػػػػػ : العزيػػػػػػػز 
 .  ِِٔ/ُ، اجملموع َِٗ/ُ
كم. قػػػػػػاؿ: كالفػػػػػػ ؽ بينػػػػػػ  كبػػػػػػُ كلػػػػػػوغ الكلػػػػػػ  أف الػػػػػػدابغ إحالػػػػػػة فحصػػػػػػل ٔػػػػػػا ( ذ ػػػػػػ  إليػػػػػػ  النػػػػػػو (ٕ

ًاب كػػػػالتيم ، انظػػػػ : اجملمػػػػوع  ٖصػػػػل بػػػػ  اإلحالػػػػة كالولػػػػوغ إزالػػػػة ٧اسػػػػة دخلهػػػػا التعبػػػػد فاختصػػػػ  ابلػػػػ
ُ/ِِْ  . 
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 .(ُ)منهما م ٌك  أن  كاإلنصاؼ :ال زايل قاؿ
 :ل اال  يف كا٠بلؼ

 ًاط فف  ،أثنائ  يف ا١اء استعماؿ ش طنا ف ف  .كجهاف كطهارت  طهوريت  اش
 علػى يتوقػ  أـ الػدابغ بعػد ب سػل  ي هػ  ك ػل ،العػُ ٧  فاٞلد ،يستعمل  مل ف ف 

 :كجهاف في  اثف؟ دابغ
 الثاين :أصٌحهما(ِ). 
 العػػػُ طػػػا   قبلػػػ  كاٞلػػػد .(ّ)األصػػػ  يف اب١ػػػاء ةسػػػل  كجػػػ  ،الػػػدابغ مػػػن فػػػ غ فػػػ ذا
 .٧اسة أصابت  ال م كالثوب متنج 

 .الدابغ يف ا١اء استعماؿ كجوب يف كيتلٌخص
 كبعد  أثنائ  يف جي  :أحدمها. 
 فيهما جي  ال :كاثنيهما. 
 بعد  كجي  أثنائ  يف جي  ال :كاثلثها(ْ). 

 :فرع
 :اٞلد دبغ إذا
  يف كاسػػػتعمال  فيػػػ  كالصػػػبلة ك بتػػػ  بيعػػػ  فيجػػػوز .اٞديػػػد علػػػى كابطنػػػ  ظػػػا    طهػػػ 

                                  
 . ِِّ/ُ( انظ : الوسي  (ُ
الدابغ على االص ، ( لعٌل األص   و القوؿ األكؿ. قاؿ النوكم: كال جي  استعماؿ ا١اء يف أثناء (ِ

كجي  ال سل بعد  إف دبغ بنج  ق عا، كك ا إف دبغ ب ا   على االص ، فعلى   ا إذا مل ي سل ، 
 . ِْ/ُ، ال كضة ِِٔ/ُ، اجملموع ٖٓ/ُيكوف طا   العُ، كثوب ٧ . العزيز 

 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ّ
 ( ك و األص . انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
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 .(ُ)كا١ائعة اٞامدة
 يف اسػتعمال  كال فيػ  الصػبلة كال بيع  جيوز فبل .ابطن  ي ه  ال أن  (ِ)/ :القدًن كعن 

َة ٚاعة يثبت  كمل ،ا١ائعات  .األصحاب من كث
 .(ّ)ابطن  طهارة على كالقدًن اٞديد يف :كقالوا
 .ابطن  طهارة دكف البي  من ا١ن  يف أثبت  من :كمنه 
 .(ْ)األص  يف إجارت  جيوز كال ،يضمن  مل متل  فهتلف  بيع  دين  قلنا ف ف

 ٓ()آخر
 ؟(ٔ)ا١دبوغ اٞلد أكل جيوز  ل
 :فقوالف مهكوؿ حيواف من كاف ف ف ،نظ 
 اٞواز :اٞديد. 
 آخػ كف كصػٌح  ،(ُ)القػدًن على في  الفتول كقاؿ .اٞمهور كصٌحح  ،ا١ن  :كالقدًن 

                                  
، ْ  ا١    ِٗ/ُ، هناية ا١ ل  ِِّ/ُ، التعليقة ِٔ/ُانظ : اٟاكم ( ك و ا١   . (ُ
، كفاية النبي  ُِٓ/ُ، ال كضة ٖٓ/ُ، العزيز ُُٔ-ُُٓ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ٖٓ/ُ
ِ/ِٖٔ . 
 /أ. ِّ( ؿ (ِ
 . ِٔ/ُ( انظ :اٟاكم (ّ
، ش ح مشكل ٖٓ/ُ، ْ  ا١    ِٗ/ُ، هناية ا١ ل  ِِّ/ُ، التعليقة ِٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ْ

 . ِٖٔ/ِ، كفاية النبي  ُِٓ/ُ، ال كضة ٖٓ/ُ، العزيز ُُٔ-ُُٓ/ُالوسي  
 ( يعٍ: الف ع اآلخ . (ٓ
، ِِٔ/ُ، فتاكم ابن صبلح ٖٖ-ٖٔ/ُ، العزيز ٖٔ/ُ، الته ي  َّ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٔ

 . ِْ/ُال كضة 
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 .اٞديد
 :ف  يقاف كاٟمار مهكوؿ ةَ حيواف من كاف كإف
 اب١ن  الق   :أصحٌهما. 
 القولُ أج ل :كالثاين. 
 كال كايين القٌفاؿ ،م لقا اٟلٌ  كاختار(ِ). 

 آخر
ًط ال  .(ّ)طه  ،فاندبغ ا١دب ة يف اٞلد ال ي  ألق  كلو .القصد الدابغ يف يش

 العظام من ادل خذة األواين يف :الثاين الفصل
 كاٟػػاف  كالظفػػ  كالظلػػ  كالقػػ ف السػػنٌ  كمنهػػا .ابلعظػػاـ تبعػػان  الشػػعور حكػػ  فيػػ  كجيػػ م

 .(ْ)كال يش كالوب  الصوؼ من معنا ا يف كما كالشعور
 :قوالف فيها :أحدمها :ط يقاف اب١وت ٧استها يف
 تنج  أهنا :أصٌحهما(ٓ). 

 ال؟ أـ ٌٖلها اٟياة أف على يافبنم كمها

                                                                                                                                                                    

( قاؿ النوكم:     ا١سهلة ٦ا يفى في  على القدًن، ك  اف القوالف يف حل أكل  مشهوراف (ُ
 .ِْ/ُأصحهما عند اٞمهور القدًن ك و التح ًن. انظ : ال كضة 

اؿ القفاؿ: القوالف يف ٚي  اٞلود ما يؤكل ٟم  كما ال يؤكل؛ ألن  طا   ال ح مة ( قاؿ ال كايين: ق(ِ
 . ٗٓ، ٖٓ/ُل  كال يتض ر أبكل ، ك  ا أقي . انظ : ْ  ا١    

 . ُّٓ/ُ، ال كضة ِِٓ/ُ، اجملموع ْٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ّ
ألن  قبل الدابغ كبعد  سواء. انظ : ( قاؿ ا١زين: كال ي ه  ابلدابغ عظ  كال صوؼ كال شع ؛ (ْ

 .َُُ/٥ٖتص  ا١زين 
 . ِّٔ/ُ، اجملموع ٖٗ/ُ، العزيز ٖٕ/ُ، البياف ّٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٓ
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 .حياة ٌٖلها مل كإف ،ينج  :قاؿ من كمنه 
 جاستهابن الق   :كأصٌحهما(ُ). 

َ ا الفيل عظاـ يف ف ؽ كال  .كة
 :كجهاف كا٠نزي  الكل  شع  فف  ،كاإلابنة اب١وت تنج  ال الشعور إف قلنا ف ف
 اب١وت فينجساف ٧ستاف أهنما :أصٌحهما(ِ). 

 إحػػػػدا ن سػػػػبعان  ةسػػػػل  كجػػػػ  ،رطوبػػػػة أحػػػػدمها كيف ا٠نزيػػػػ  بشػػػػع  ا٠ػػػػ  خػػػػ ز فػػػػ ذا
ًاب  .ابل
 م لقان  عن  يعفى :كقيل(ّ). 
 خاصة األساكفة ح  يف :كقيل. 
 القوؿ   ا على الظا   دمحم أبو الشي  كجعل  .طا  اف أيضان  أهنما :(ْ)كاثنيهما(ٓ). 

 .(ٔ)ٚيعان  كا١وت اٟياة حالة يشمبلف كالوجهاف :ال افع  قاؿ
 األشػػياء يف منهػا ا١تخػٌ ة اإلانء اسػػتعماؿ جػاز ،اب١ػوت تػػنج  ال العظػاـ إف قلنػا كإف
 .(ٕ)ال طوبة حالة يف العاج اب١ش  ال أس فيس ح ،كال طبة اليابسة

                                  
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ُ
، العزيز ُّ/ُ، هناية ا١ ل  ُِٖ/ُ( إلن  ٧  لنجاسة ا١نب . ك و ا١   . انظ : التعليقة (ِ
 . ُٕ/ُ، أسٌ ا١ ال  ِّْ/ُموع ، اجملٖٖ/ُ
( قاؿ النوكم:  طه  ظا    دكف ابطن  يف ا١   . كلكن الظا   أن  ٦ا تع  ب  البلول كيتع ر أك (ّ

ًاز من  فعف  عن  م لقا. انظ : العزيز   . ُُٓ/ُ، اجملموع ُُٕ/ُِيش  االح
 (   ا القوؿ الثاين يف ٧اسة شع  الكل  كا٠نزي  اب١وت. (ْ
الشي  أبو دمحم قاؿ بعدـ ٧اسة شع  الكل  كا٠نزي ، ألف الشافع  قاؿ يف اٞام : إف الشع  ال ( (ٓ

ركح في ، كعلى   ا فكل حيواف طا  ؛ فشع   طا   حاؿ اٟياة كبعد الوفاة، على كل حاؿ. نقل  ابن 
 . ِْٗ/ِال فعة عن . انظ : كفاية النبي  

 . ٖٗ/ُ( انظ : العزيز (ٔ
 ا١ جوح.  ( ك  ا القوؿ(ٕ
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 منػػػػ  يقلػػػػ  أف إال العظػػػػ  اإلانء يف رطػػػػ  شػػػػ ء صػػػػ ٌ  جيػػػػوز ال :ال ػػػػزايل اإلمػػػػاـ كقػػػػاؿ
لىةو  الدس   .(ُ)ا١دة ب وؿ يزكؿ كقد ،ًًْيػٍ

 :شيئاف منها استثٌ ،كاإلابنة اب١وت تنج  الشعور إف قلنا كإف
 الصػػػوؼ ككػػػ ا .طػػػا   ف نػػػ  حياتػػػ (ِ)حػػػاؿ/ يف ا١ػػػهكوؿ مػػػن اجملػػػزكز الشػػػع  أحػػػدمها 

 .كثٍ أك ٣وس  أك مسل  جزٌ  سواء كال يش كالوب 
 :أكج  في  ابٞزٌ  ابف ٔا كالتناث  ابلنت  منها ابف ما إٟاؽ كيف
 نع  :أصٌحهما(ّ). 
 ٧  ك و ال :كاثنيها. 
 ٧  نت  كما طا   فس بن انتت  ما أف :كاثلثها. 

 اآلدمي شعر :الثاين
 .اب١ػوت ٧اسػت  يف (ْ)ا١تقػدمُ القػولُ علػى بػٍ ،خبلؼ كاإلابنة اب١وت ٧است  كيف

 .(ٓ)فبل كإال ٧  فشع   اب١وت ٧  قلنا إف
 القػوؿ علػى  ػو :(ٔ)ٚاعػة كقػاؿ .متٌيقنػة ب هػارة القػوؿ علػى ا٠بلؼ أثب  من كمنه 

 .ق عا طا   فشع   ب هارت  القوؿ على إما ،جاست بن
 مل مػػن األصػػحاب فمػػن .اآلدمػػ  شػػع  بتنجػػي  القػػوؿ عػػن رجػػ  أنػػ  :الشػػافع  كعػػن

                                  
 ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم حسن علوم.  ُُٕ، البسي  صّٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 /ب. ُّ( ؿ (ِ
،  ُٓ/ُ، ال كضة ُِْ/ُ، اجملموع ٖٖ/ُ، العزيز ّْ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ّ

 . ُِٓ/ِكفاية النبي  
 .ٔٗص  انظ : ((ْ
، ّْ/ُ، هناية ا١ ل  ُْٗ/ِ( كأص  القولُ، أٌف شع  اآلدم  لي  بنج . انظ : التعليقة (ٓ

 . َِٓ/ِ، كفاية النبي  ُٓ/ُ، ال كضة ٖٗ/ُ، العزيز ُٕٕ/ُالته ي  
 .ُِّ/ُ( نقل  النوكم عنه  كمل ي ك  أٝاء  . انظ : اجملموع (ٔ
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 بتنجػي  القوؿ عن رجوع  و :قاؿ من كمنه  .ب  أكث    كخٌصه  ،األكث كف فهثبته  ،يثبت 
 .(ُ)فيها قولي  أحد ك و كٌلها الشعور

 .(ِ)األص  يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ شع  من  فيستثٌ ٧  إن  قلنا ف ف
 دكف الرباةيػػػث كػػػدـ للتعػػػ ر كا١يػػػا  الثيػػػاب يف الػػػنج  الشػػػع  مػػػن القليػػػل عػػػن كيعفػػػى

 .(ّ)الع ؼ إىل في  كال جوع ،الكثَ
 .(ْ)اٟاؿ اعتداؿ م  انتتاف  ي ل  ما القليل لعلٌ  :اإلماـ كقاؿ

  كالشع تُ ابلشع ة فٌس   من :(ٓ)كمنه. 
 الثبلث أك :بعضه  كقاؿ. 

 كلصػػ  شػػع  ا مػػن قليػػل فػػانت  دابػػةن  ركػػ  لػػو كمػػا ،الشػػعور سػػائ  يعػػ ٌ  العفػػو ككػػ لك
 .لثوب 
  جاست بن القوؿ على اآلدم  بشع  خصص  من :كمنه. 
  ةيتا١ يف خٌصص  من :كمنه. 

 .(ٔ)جلد  بدابغ ي ه  ال ا١يتة شع  أف األكث ين عند كاألص ٌ 
َ  القاضػػ  قػػاؿ  ب هارتػػ  ك٨كػػ  اٞلػػد علػػى يبقػػى الػػ م القليػػل عػػن يعفػػى لكػػن :كةػػ

                                  
َازم عن . فقاؿ: ركم عن الشافع  ٛر (ُ  أن  رج  عن تنجي  شع  اآلدم  كاختل  هللا ( نقل  الش

 . ِٖ/ُأصحابنا يف ذلك على ثبلث ط ؽ. انظ : ا١ه ب 
 . َِٓ/ِ، كفاية النبي  ُِّ/ُ، اجملموع َٔ/ُ، ْ  ا١    ّْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ِ
، اجملموع ُِٕ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ٖٗ/ُ، العزيز ٖٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : البياف (ّ
 . ُِٓ/ِ، كفاية النبي  ّْ/ُ، ال كضة ُِّ/ُ
 . ّٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ْ
 .ِّّ/ُ( نقل الننوم     األقواؿ، كمل ي ك  أٝاء القائلُ. انظ : اجملموع (ٓ
.  قاؿ ال افع : بل الشع ة قبل الدابغ كبعد  ْْ/ُ، ال كضة ُٕ/ُ( ك و ا١   . انظ :  اٟاكم (ٔ

 ،.ٖٗ/ُاٞلد. انظ : العزيز  على  يئة كاحدة، ٓبلؼ
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 .(ُ)تبعان 
 .(ِ)طهارت  كال كايين االسف اييٍ إسحاؽ أبو كاختار
 :(ّ)األكؿ كعلى
 .بيع  جواز يف الصحي  على صوؼ أك كب  أك شع  كعلي  ،ا١دبوغ اٞلد ابع لو
 ص ٌ  ،الشع  دكف اٞلد بعتك :قاؿ ف ف. 
 لتف ي ا قوال البي  صحة فف  ،شع   م  :قاؿ كإف(ْ). 
 ص ٌ  ،أطل  كلو. 

 قلنػػػػا إف خػػػػبلؼ كفيػػػػ  ،الشػػػػع ؟ يسػػػػتتب   ػػػػل اٞلػػػػد أف علػػػػى يػػػػافبنم كجهػػػػاف :كقيػػػػل
 .التف ي  قوال اٞلد فف  ،يستتبع 
ة (ٓ)الفػػ اء يف الصػػبلة ٕػػوز كال  فسػػدت أك ماتػػ  إذا ك٨و ػػا الب ػػاؿ جلػػود مػػن ا١ٌتًخػػ ى
 .(ٔ)يؤكل ال ما جلود من ا١ٌتخ ة كال ،أذهنا يف السكُ إبدخاؿ ذكات 

 (ُ)أف/ فينب ػػ  مػػهكوؿ مػػن أنػػ  لنػػا نبيػػ فلػػ  عليػػ  ٧سػػا (ٕ)كالقنػػدس :الصػػبلحبػػن ا قػػاؿ
                                  

 . ِِِ/ُ( انظ : التعليقة (ُ
. كلعٌل ُُٖ/ُ( نقل  ابن الصبلح عن أيب إسحاؽ اإلسف اييٍ. انظ : ش ح مشكل الوسي  (ِ

الصواب: أف ال كايين يقوؿ بنجاست  حيث قاؿ: إف الدابغ ال يؤث  يف الشع  كال يصلح ، بل ديزق  فل  
 . ٗٓ/ُلد. انظ : ْ  ا١    يق  طهارت  ابللح  ٓبلؼ اٞ

 ( يعٍ: على قوؿ بنجاسة شع  ا١يتة كلو بعد دابغ جلد . (ّ
( قاؿ النوكم: أف يقوؿ: بعتك اٞلد م  شع  ، فبي  الشع  ابطل، كيف اٞلد قوال تف ي  الصفقة، (ْ

 . َِْ/ُأصٌحهما الصٌحة. انظ : اجملموع 
، ة ي  اٟديث ّ و ٚ  من الف ك كمعنا ا: جلدة ال أس. انظ : خل  اإلنساف ص ( الف اء:(ٓ
 . ُْٕ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُْٕ/ُٓ، هت ي  الل ة ٖٓٔ، التقفية يف الل ة صَِّ/ْ
 . َِْ/ُ، اجملموع ِْٓ/ِ( كذلك لعدـ طهارة الشع  بعد الدابغ. انظ : اٟاكم (ٔ
، تكملة ا١عاج  الع بية ٕٓٔ/ْ، معج  من الل ة َّْ/ُٔء. انظ : اتج الع كس كل  ا١ا  (  و:(ٕ
ُ/ِِٕ . 
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 .(ِ)في  الصبلة عن يتورع
 .(ّ)مهكوؿ ةَ أك مهكوؿ أن  يدر فل  اٟيواف من أشكل فيما كجهاف كلنا
 .(ْ)الشع  يف ج ايهنما على ا١اكردم كنصٌ 
 .(ٓ)ق عان  ب  االنتفاع جيوز ال :كقاؿ ،الشاش  كأٍنك 
 .(ٔ)طا   ف ن  ،السمك عظ  منها استثٌ ،العظاـ جاسةبن قلنا ف ف
َ ا (ٕ)التػَّنىانًَ كيف القدكر ٖ  اآلدم  ةَ عظ  ايقاد كجيوز  .(ٖ)م لقان  كة

 :فرع
 :طهىاريت  يىعل ٍ  كمل عظمان  أك شع ان  رأل لو
 ف ا   مهكوؿ من أن  عل  ف ف(ٗ). 

                                                                                                                                                                    

 /ب. ّّ( ؿ (ُ
( قاؿ ابن الصبلح: القندس مشكوؾ كاألص  أن  ال جيوز استصحاب  يف الصبلة كهللا أعل . انظ : (ِ

 . ّْٕ/ِفتاكم ابن الصبلح 
األصل يف األشياء اإلابحة حى يدؿ الدليل . كقاؿ السيوط : َِْ/ُ( قال  النوكم. انظ : اجملموع (ّ

 .َٔعلى التح ًن، ك  ا م  بنا. انظ : األشبا  كالنظائ  ص 
( قاؿ ا١اكردم: كإف شك فل  يعل  أمن شع  مهكوؿ أك ةَ مهكوؿ ففي  كجهاف من اختبلؼ (ْ

على اٟظ  أك على اإلابحة، ف ف قيل: إف األشياء يف أصو٢ا على  أصحابنا يف أصوؿ األشياء  ل   
اٟظ  كاف   ا الشع  ٧سا، كإف قيل: إهنا على اإلابحة كاف   ا الشع  طا  ا. انظ : اٟاكم 

ُ/ُٕ-ِٕ . 
 . ٔٗ/ُ( انظ : حلية العلماء (ٓ
: ألف السمك طا   سواء كاف حٌيا كمٌيتا. (ٔ  ( قل ي
: ٚ  من التن(ٕ  ور.( قل ي
،.  قاؿ شي  اإلسبلـ ْْ/ُ، ال كضة ِّْ/ُ، اجملموع ٖٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ٖ

 . ُِ/ُزك اي األنصارم: كإف ٧ىي ى ديخان ، لعدـ مباش ت  للنجاسة. انظ : أسٍ ا١ ال  
 . ِْٖ/ِ، كفاية النبي  ْْ/ُ، ال كضة ِِْ/ُ، اجملموع ِٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٗ
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َ  من أك احتماؿ في  :كلل كايين  .(ُ)فنج  ة
  ٍفوجهاف أيٌهما من ان  يعل  مل كإف: 

 طا   أن  :أصٌحهما(ِ). 
 .(ّ)٧سان  فيكوف اٟظ  أك طا  ان  فيكوف اإلابحة األصل أف على ا١اكردم امهابنك 

 .(ٓ)االنتفاع ٔن  كجزم  علي  الشاش  إنكار (ْ)م ٌ  كقد
 .(ٔ)ب هارت  اٟك  كا١ختار م دكد ك و :النوكم قاؿ

 :فرع
 .(ٕ)طا   حيات  يف ال ائ  من ا١نتوؼ ال يش ابئن
 ابل سل ي ه  فمتنج  دـ أك ٟ  من ش ء أصل  يف كاف كإف. 
 كاٞز النت  أف على تف ي  ك و كالع ؽ ألن  طا   فهو بلل في  كاف كإف(ُ). 

                                  
 . ِٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
 .ِْٖ/ِ، كفاية النبي  ْْ/ُ، ال كضة ِِْ/ُ، اجملموع ِٕ/ُ( انظ : اٟاكم (ِ
 .ِٕ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
 .ِِّص  انظ : ((ْ
 .ٔٗ/ُ( انظ : حلية العلماء (ٓ
 . ِِْ/ُ( انظ : اجملموع (ٔ
   بنص الق آف كإٚاع ( قاؿ النوكم: إذا جز شع  أك صوؼ أك كب  من مهكوؿ اللح  فهو طا(ٕ

 األمة. 
كإذا انفصل شع  أك صوؼ أك كب  أك ريش عن حيواف مهكوؿ يف حيات  بنفس  أك بنت  ففي  أكج : 

 الصحي  منها كق   ب  اٞمهور أن  طا  . 
كإذا جز الشع  كالصوؼ كالوب  كال يش من حيواف ال يؤكل أك سق  بنفس  أك نت  فاتف  أصحابنا 

 . ِِْ/ُعلى أف ل  حك  شع  ا١يتة ألف ما أبُ من ح  فهو مي  . انظ : اجملموع 
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ػػػ  مػػػهكوؿ طػػػائ  ريػػػش نتػػػ  كلػػػو ٌٗ  قالػػػ  ،ا١ػػػ   علػػػى  طػػػا  ة كانػػػ  منشػػػفة منػػػ  كا
 .(ِ)القاض 

 .(ْ)ة ي  ك و (ّ)،كالنت  شع  عليها اللح  من ًقٍ عىةو  قىٍ  ي  ال كايين كجعل
 ألف بػػ  مٌتصػػل ك ػػو اٟيػػواف مػػات إذا حكمػػ  الشػػع   ػػ ا حكػػ  أبف يق ػػ  أف كيٍنب ػػ 

 .ق عان  ٧  اللح  من ا١باف
 ال ال م الكثي  العق  كجلد يكوف أف ينب   اٞمل  ٌ خي  :الصبلحبن ا قاؿ :اثلث فرع
 .(ٓ)اب١وت ينج  حى ابلق   أيمل

 والفضة الذىب أواين يف :الثالث الفصل

 .(ٔ)كالنساء ال جاؿ على االستعماؿ ٤ٌ مة ك  
 .(ٕ)بعضه  يثبت  كمل ،مك ك  أن  :القدًن كعن
 الصحي  على لعينها كذلك(ٖ). 

                                                                                                                                                                    

 . ُِْ/ُ، اجملموع ُٕٕ/ُ، الته ي  َٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
 . ِِِ/ُ( انظ : التعليقة (ِ
 . َٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ّ
: لعدـ كركد النٌص من الوحيُ. (ْ  ( قل ي
 ( مل أجد  يف مظانٌ . (ٓ
 . َِٓ/ُ، اجملموع َٗ/ُ، العزيز ِّٗ/ُ، الوسي  ّٕ/ُ، هناية ا١ ل  ٕٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ٔ
 . َُِ/ُ( قاؿ الب وم:  يف القدًن: تك  . انظ : الته ي  (ٕ
اف في  من كس  نف  الفقَ، ال م ال جيد درمها ينفق  على نفس . انظ : ( ك و القوؿ اٞديد ١ا ك(ٖ

 . ُٗ/ُ، العزيز ّٗ/ُ، هناية ا١ ل  ِِٗ/ُالتعليقة 
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 كا٠يبلء للس ؼ :كقيل(ُ). 
 مستقلة عٌلة منهما كلٌ  :كقيل. 

ًط ال مثٌ   فيحـ  ،عليها االطبلع تقدي  على كجود ا كيكف  حقيقة ا٠يبلء كجود يش
 .ا٠لوة يف استعما٢ا
 علػػى احتػػول إذا كالتبٌخػػ  ،ٔعلقػػةو  كالتنػػاكؿ ،منهمػػا كالٌشػػ ب األكػػلي  ،االسػػتعماؿ كمػػن

 كالتكحػػل ،الػػورد ٔػػاء كالت يػػ  ،مت يػػ  أنػػ  إليػػ  ينسػػ  ْيػػث منػػ  ق يبػػة كانػػ  أك ا١بخػػ ة
 .كالتحلل ،احدمها من ٔيل أك ٔكحلة

مهػػا إانء يف فيهػػا مػػا صػػ ٌ  ذلػػك مػػن بشػػ ء ابتلػػ  فػػ ف  كا٠ػػارج التف يػػغ قصػػد علػػى ة
 .كاستعمل  ا١ صوبة (ِ)األرض/ من

 ،اليسػ ل يػد  يف الػورد كمػاء الػد ن كبصػ ٌ  ،رةيػ  علػى ال عػاـ فليجعل ،جيد مل ف ف
 ٤ػػل علػػى يػػد  مػػن يصػ  مث يػػد  يف للوضػػوء ا١ػػاء كيصػ ٌ  .كيسػػتعمل  ابليمػػٌ منهػػا أيخػ  مث

 .الش ب يف كك ا .الوضوء
 كضػوؤ  يصػ  كك ا .كا١ش كب ا١هكوؿ حيٌ ًـ كال ،ابلفعل عصى كاستعملها خال  فلو
 .(ّ)ق عان  ل  جاز ،استعمال  إىل اض  ٌ  ف ف .كةسل 

 .ب  كاٟواني  الدكر تزيُ ٖ ًن :كالٌصحي 

                                  
( قاؿ النوكم:  قو٢  يف تعليل  إمنا هن  عن  للس ؼ كا٠يبلء ك  ا ال يوج  التح ًن لي  بصحي ، (ُ

 . َِٓ/ُ. انظ : اجملموع بل  و موج  للتح ًن كك  من دليل على ٖ ًن ا٠يبلء
: لعٌل اإلماـ النوكم ذ   بتح ًن ال    كالفضة لعينهما ك١عٌ فيهما.   قل ي

 /ب. ّّ( ؿ (ِ
، ٓٔ-ْٔ/ُ، ْ  ا١    ّٖ/ُ، هناية ا١ ل  َّ/ُ( ك و ا١   . انظ : انظ : ا١ه ب (ّ

 . ُِٓ/ُاجملموع 
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  ٌ اٗاذ ا ٖ ًن :الوجهُ كقيل القولُ كأص(ُ). 
  ٌ جواز  ال كايين كصٌح(ِ). 
 .(ّ)فبل كإال جٌوزان  جٌوزان  اف .االٗاذ يف الوجهُ على دمحم أبو الشي  امهابنك 

 .(ْ)اءبنال   ا يعك  أف كجيوز :ال افع  قاؿ
 ؟(ٓ)فيهما ١عٌ أـ بعينهما استعما٢ا ٖ ًن أف يف اٟ ؼ على القاض  امهابنك 
 ،كاس  ا على نقصاهنا (ٔ)أرش كج ك  ،يهاعل االستئجار جاز ،اٗاذ ا جيوز قلنا  فف
 .(ٕ)فبل منعنا  كإف

 .(ٖ)م لقا البي  ص ٌ  ،ابعها كلو
                                  

الس ؼ كا٠يبلء ك   موجودة يف االٗاذ. انظ : ( قاؿ النوكم: عقلنا العلة يف ٖ ًن االستعماؿ ك   (ُ
 . ُِٓ/ُ، اجملموع ُٗ/ُ، العزيز ٕٕ/ُاٟاكم 

( لعٌل الصواب، أف ال كايين قاؿ بتح دي  حيث قاؿ: كأما اٗاذ ا  ل حيل؟ كاألص  أن  ال حيل  (ِ
 . ٓٔ/ُكا١بل  . انظ : ْ  ا١    

 . ُِٓ-ُِْ/ُ( نقل  ابن ال فعة عن . انظ : كفاية النبي  (ّ
( قاؿ ال افع : إف ح منا االٗاذ، حـ  التزيُ؛ ألف ما حـ  اٗاذ  جي  إتبلف ، كالتزيُ يتضمن (ْ

 . ُٗ/ُاإلمساؾ، كإف أْنا االٗاذ فبل من  إال من االستعماؿ. انظ : العزيز 
 . َِّ/ُ( انظ : التعليقة (ٓ
 .ُِ/ُا١نَ ( أرش اٞ احة: ديتها كاٞم  أركش. انظ : ا١صباح (ٔ
( قاؿ النوكم: كحيـ  اٗاذ اإلانء من ةَ استعماؿ على األص ، فبل يستح  صانع  أج ة، كال أرش (ٕ

 . ْْ/ُعلى كاس  . انظ : ال كضة 

( قاؿ النوكم: كلو ابع إانء ال    أك الفضة، ص  بيع . كلو توضه من ، ص  كضوء ، كعصى (ٖ
ابلفعل. كلو أكل، أك ش ب، عصى ابلفعل، ككاف ال عاـ كالش اب حبلال. كط يق  يف اجتناب 
َ  يف إانء آخ ، كيستعمل ا١صبوب في . كهللا أعل . انظ : ال كضة  ا١عصية، أف يص  ال عاـ كة

ُ/ْٔ . 
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 م نيػة ابع لو كما فهو منعنا  ف ف ،االٗاذ جواز على بٌي أف كينب   :(ُ)النوكم قاؿ
 :أكج  ثبلثة كفيها ،ألفان  إال تساكم مل ال ناء كلوال ،أبلفُ
 الصٌحة :أقيسها(ِ). 
 ص ٌ  كإال ،يص  مل ال ناء ٙنها يف اب١ االة قصد إف :كاثلثها. 

 كاسػػقائ  إطعامػ  كليػػ  علػى فيحػػـ . كالصػبياف كالنسػػاء ال جػاؿ بػػُ كلػ  ذلػػك يف فػٍ ؽ كال
 .فيها

 ،(ّ)القػػولُ مػػن الصػػحي  علػػى النفيسػػة اٞػػوا   مػػن ا١ٌتخػػ ة األكاين اسػػتعماؿ حيػػـ  كال
َكزج  .كالزب جد كالعقي  كالزم د كالبلور (ٓ)كالبلخش كالياقوت (ْ)كالف
 كأاب  .كا٠ػيبلء للس ؼ أـ لعينهما كالفضية ال  بية يف التح ًن أف على بعضه  امهابنك 
 .(ٔ)بعضه 

 كالعنػػػػػرب ا١تصػػػػػاعد كالكػػػػافور ال يٌػػػػػ  العػػػػػود مػػػػن ا١تخػػػػػ ة األكاين يف ا٠ػػػػػبلؼ مكأجػػػػ  

                                  
 . ِْٓ-ِّٓ/ُ( انظ : اجملموع (ُ
( كالوج  الثاين: عدـ الصحة، كقاؿ النوكم: يص  بكل حاؿ كال خيتل  اٟك  اب١قصود (ِ

 كاألة اض. انظ : ا١صدر الساب . 
، فهو مك ك . انظ : الوسي  (ّ ، ُِْ/ُ( ك و ا١   . قاؿ النوكم: كإذا قلنا ابألص  إن  ال حيـ 

 . ِِٓ/ُ، اجملموع ُٗ/ُالعزيز 
َكزج مها: ( البلور(ْ جنساف من اٞوا   مثمناف نفيساف )صافيا اللوف شفافاف( انظ : النظ   كالف

 . ُِٕ/َُ، تكملة ا١عاج  الع بية ُْٗ/ٔ، اتج الع كس ّْٓ/ِ، لساف الع ب ُٗ/ُا١ستع ب 
، معج  ُْٗ/ُ، تكملة ا١عاج  الع بية َٕ/ُٕكردم اللوف. انظ : اتج الع كس  ايقوت (  و:(ٓ

 . ِٔٗال ائد ص
 .ِٗ/ُ( كاألكؿ  و القوؿ القدًن للشافع ، كالثاين  و القوؿ اٞديد للشافع . انظ : ا١ه ب (ٔ
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 .(ُ)كا١سك
 .االٗاذ حـ  ،حيـ  قلنا ف ف .(ْ)ق عان  (ّ)كالند (ِ)الصٍَّندىؿ من ا١ٌتخ  حيـ  كال
ٌٗ  كلو  .(ٓ)ق عان  جاز ٙينة جو  ة من فصان  ٓا٘  ا
 كالصػػندؿ كالنػػد كالنحػػاس ا١خػػ كط الزجػػاج مػػن صػػنعتها يف نفاسػػتها الػػي األكاين كأٌمػػا

 .(ٔ)ك ا ية ةَ من ق عان  استعما٢ا فيجوز
 .(ٗ)ةلػػ  ك ػػو :النػػوكم قػػاؿ .(ٖ)فيهػػا كجهػػُ إىل أكمػػئ أنػػ  :(ٕ)الفػػ كع صػػاح  كعػػن

 .(َُ)اٞواز على اإلٚاع الصباغبن ا حكى كقد

                                  
كعنرب  ( قاؿ النوكم: اإلانء ا١تخ  من طي  رفي  كالكافور ا١ تف  كا١صاعد كا١عجوف من مسك(ُ

خي ج في  كجهاف؛ أحدمها: حيـ  استعمال  ٟصوؿ الس ؼ. كالثاين: ال لعدـ مع فة أكث  الناس ل ، كأما 
، ٓٔ/ُ، ْ  ا١    ٖٕ/ُةَ ا١ تف  كالصندؿ كا١سك فاستعمال  جائز ق عا. انظ : اٟاكم 

 . ِٕ/ُ، أسٍ ا١ ال  ُِٔ/ُ، كفاية النبي  ِّٓ/ُاجملموع 
، معج  ديواف ُٕٗ/ٕخش  أٛ ، كمن  األصف ، طي  ال ي . انظ : العُ  ( الصندؿ:  و(ِ

 . ّّٔ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِٖ/ِاألدب 
، اتج الع كس ٕٗٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُٖٗ( الند:  و عود يتبخ  ب . انظ : ٖ ي  ألفاظ التنبي  ص(ّ
ٗ/ُِٓ . 
 . ِْٓ/ُ، اجملموع ٓٔ/ُ( ك و ا١   . نظ : ْ  ا١    (ْ
 . ِّٓ/ُ، اجملموع َُِ/ُ، الته ي  َُِ/ُ( ك و ا١   . انظ : حلية العلماء (ٓ
  . َُِ/ُ، الته ي  ٓٔ/ُ، ْ  ا١    ٖٕ/ُ( انظ : اٟاكم (ٔ
 (  و: ابن اٟداد.(ٕ
 . ْٖ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف (ٖ
 . ِّٓ/ُجملموع ( انظ : ا(ٗ
 . ِّٓ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (َُ
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 ابٞػػوا   اٞمهػػور كأٟقػػ  .(ُ)ابلزجػػاج كال ػػزايل كا١ػػاكردم دمحم أبػػو الشػػي  أٟقػػ  كالًبلَّػػٍور
 ،اسػػتعما٢ا منعنػػا إذا . ػػ   مػػن األكاين اٗػػاذ جػػواز كيف ا٠ػػبلؼ فيػػ  لفيجػػ ً  .(ّ)/(ِ)النفيسػػة
 .كالفضة ال    آنية اٗاذ يف ا٠بلؼ
ٌٗ  كلو َ ا أك رصاص أك ٨اس من إانء ا  :فضة أك ب    كمىٌو   ة
 استعمال  حـ ف ،النار على ابلع ض ش ء من  حيصل كاف ف ف(ْ). 
 يف (ٓ)ا١تقػػدـ ا٠ػػبلؼ كحػػاؿ اءبنػػكال ،التصػػحي  يف حا٢مػػا :فوجهػػاف حيصػػل مل كإف 

 .(ٔ)النفيسة اٞوا  
 . نا ا٠بلؼ أج ل من كمنه 
ػوَّ  ألف فيهػا ١عػٌ كالفضػة الػ    أكاين ٖػ ًن إف قلنا كإف يمى

 ٚاعػة كأرسػل ،خيفػى ال ا١
 ٛل كالٌصواب :النوكم قاؿ .(ٕ)تفصيل ةَ من الوجهُ ذك  كا١تويل كالب وم القاض  منه 

 .(ٖ)علي  إطبلقه 

                                  
، البسي  يف ا١    لل زايل ٖفي  إٝاعيل حسن دمحم ٖٕ/ُ، اٟاكم ّٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 . ُٕٗص 
، ال كضة ِِٓ/ُ، اجملموع ّٖ/ُ( كا١    جيوز استعمال  م  الك ا ة لنفاست . انظ : البياف (ِ
 . ِٖٓ/ُ، النج  الو اج ُِٔ/ُ، كفاية النبي  ُُّ/ّ
 /أ. ّْ( ؿ (ّ
، َِٔ/ُ، اجملموع ُُِ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ِٗ/ُ، العزيز ّٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ْ

 . ْْ/ُال كضة 
 .ِّٕ انظ : ((ٓ
( قاؿ النوكم: كلو اٗ  إانء من ٨اس كمو   ب    أك فضة، إف كاف يتجم  من  شئ ابلنار، حـ  (ٔ

. انظ : اجملموع   . َِٔ/ُاستعمال  كإال فوجهاف بناء على ا١عنيُ كاألص  ال حيـ 
ٖقي  نوؼ بن   ِِّ، تتمة اإلابنة للمتويل صُِِ/ُ، الته ي  ِِٗ/ُ( انظ : التعليقة (ٕ

  دم اٞهٍ. بن سع مف ج
 . َِٔ/ُ( انظ : اجملموع (ٖ
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 .(ُ)ٚيع  ةشيا  إذا استعمال  ٔن  كاٞ جاين ا١اكردم كق  
ػػػػ  كلػػػػو ٌٗ  داخلػػػػ  مػػػػن ك٨ومهػػػػا رصػػػػاص أك حػػػػاسبن كمٌو ػػػػ  فضػػػػة أك ذ ػػػػ  مػػػػن إانء ا
 .ا٠بلؼ   ا ففي  ،كخارج 
  ٌ حيـ  ال أن  :كاألص(ِ). 

 .ابلعك  لعينها الٌتح ًن أفٌ  على اءبنال ف  يقة
 ظػػػػا    ةشػػػػ  إذا فيمػػػػا (ّ)كق ػػػػ  ،فقػػػػ  ظػػػػا    ةشػػػػى إذا ا٠ػػػػبلؼ اإلمػػػػاـ كخٌصػػػػص

 .(ْ)استعمال  جيوز كابطن 
 ،كالفضة ال    أكاين استعماؿ من  يف ابٞديد قلنا إذا
 ؟(ٓ)من  الش  موض  يف ق عة ٝ  ك و فضة أك ب    اإلانء تضبي  جيوز فهل

 :نظ  ،(ٕ)الك ا ة عدـ النوكم كاختار (ٔ)]األكؿ[
 َة كان  ف ف  .ك ا ة ةَ من جاز اٟاجة قدر على ص 
 فوجهاف اٟاجة فوؽ ان ك كإف: 

 األص  يف تك   لكن ٖـ  ال أهنا :أصٌحهما. 
 َة كان  كإف  :فوجهاف اٟاجة فوؽ كان  ف ف كب

 األص  يف تك   لكن ٖـ  ال أهنا :أصٌحهما. 
 َة كان  كإف  .حـ  اٟاجة ل َ أك اٟاجة فوؽ كان  ف ف ،كب

                                  
 . َِٔ/ُ، كنقل  النوكم عن اٞ جاين. انظ : اجملموع ٕٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ُ
 . َِٔ/ُ، اجملموع ِٖ/ُ، البياف ٓٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ِ
 ( أم: الق   ّواز االستعماؿ. (ّ
 . ّٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ْ
 .ّٕٓ/ِح ا١نَ ( انظ : ا١صبا (ٓ
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. ك و القوؿ األكؿ يف ا١سهلة ّواز تضبي  اإلانء ب   . (ٔ
 . ْٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : ال كضة (ٕ
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 فوجهاف اٟاجة قدر كان  كإف: 
 تك   لكن ٖـ  ال أهنا :أصٌحهما. 
 للخيبلء؟ أـ لعينها الٌتح ًن أف على بعضه  امهابنك 
 .فبل للخيبلء قلنا كإف ،حـ  لعينهما قلنا إف

 ح مػػػػ  الشػػػػارب فػػػػ  تلقػػػػى ْيػػػػث اإلانء شػػػػفة يف الضػػػػٌبة كانػػػػ  إف :(ُ)كالثػػػػاين
 .م لقان 

َة كان  ف ف ،شفت  يف كان  إف :كالثالث  .فبل كإال ح م  كب
 كإف .ٖػػػـ  كمل ك  ػػػ  كللزينػػػة ،يكػػػ   مل للحاجػػػة قليلػػػة كانػػػ  إف أهنػػػا :كال ابػػػ 
َة كان   .ح م  للزينة أك ك    للحاجة كث
 .اإلانء يع  أف إال يك   لكن م لقان  استعمال  حيـ  ال ا١ضبَّ  أف :ا٠ام 
َة كان  سواء ،م لقا ح اـ أن  :السادس َة أك ص   .قدر ا أك اٟاجة فوؽ كب

 .م لقان  ح اـ ابلٌ    ا١ضبَّ  أف :الساب   
 .األكؿ يف ا١ كور الٌتفصيل ،ابلفٌضة ا١ضبَّ  كيف

 .(ِ)كالنوكم الصبلحبن اك ا١تهخ ين من ٚاعة كصٌحٌح 
 قػػػدر علػػػى يكػػػوف أبف التػػػزيُ ةػػػَ ابلتضػػػبي  ا١تعلقػػػة األةػػػ اض :(ّ)ابٟاجػػػة/ كا١ػػػ اد

 .السد من إلي  حيتاج كما الكس 
مهػا التضػبي  عػن العجز ا١ اد كلي  ،للزينة كس ه  ييكىسَّ  كمل زاد ف ف  كػاف فػ ف .(ْ)ب 

 .ا١    إانء إابحة يقتض  ،ذلك
                                  

 (   ا القوؿ الثاين يف مسهلة ّواز تضبي  اإلانء ب   . (ُ
 ح مشكل الوسي  ، شٔٔ/ُ، ْ  ا١    ِْ-ُْ/ُ، هناية ا١ ل  ٕٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ِ
 . ْٓ/ُ، ال كضة ِٖٓ/ُ، اجملموع ِٗ/ُ، العزيز ُِِ-ُُِ/ُ
 /ب. ّْ( ؿ (ّ
( قاؿ النوكم: كال يعترب العجز عن التضبي  ب َ الفضة، ف ف االض  ار يبي  استعماؿ أصل إانء (ْ

 . ْٓ/ُال    كالفضة. انظ : ال كضة 



 

 

 242 

 يف األواين اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 التضػػػبي  عػػػن عجػػػز  مػػػ  الكسػػػ  قػػػدر علػػػى يكػػػوف أف ا١عتػػػرب :كال ػػػزايل اإلمػػػاـ كقػػػاؿ
مها  .(ُ)ب 

 :أكج  ثبلثة ففي  الص َ حدٌ  كأما
 مػا ك ػو فكبػَ بعيػدان  الح كمػا ،صػ َ فهو البعد على للناظ  يلوح ال ما أن  :أحد ا 

 .(ْ)ا١خاطػ  ٣لػ  ،البعػد يف الٌضاب  لعل :(ّ)احملي  صاح  قاؿ .(ِ)اإلماـ أكرد 
 .(ٓ)الع ؼ إىل في  ا١ ج  :الصبلحبن ا كقاؿ

 الع ؼ إىل كالكبَ الص َ بُ الف ؽ يف ا١ ج  أف :كأصٌحها(ٔ). 
 كع كتػػ  كشػػفت  كأسػػفل  كػػهعبل  اإلانء مػػن جانبػػان  يسػػتوع  مػػا الكبػػَ أف :كأٍشػػه  ا، 

 .(ٖ)اإلماـ كاستشكل  .(ٕ)من  جزءان  تستوع  ال ما كالص َ
 ا٠ػيبلء فػ ف ،كالفضػة الػ    بػُ الصػ َ يف مييسىوٌ  ال أف ينب   :دمحم أبو الشي  قاؿ

                                  
 . ُِٖ-ُُٖ، البسي  ٖقي  إٝاعيل حسن دمحم علوم صِْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 . ّْ-ِْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ِ
بن أيب منصور النيسابورم، ا١لق  ٤ي  الدين، الفقي  الشافع ، أستاذ  بن حيِ أبو سعد دمحم (  و:(ّ

بن دمحم ا٠وايف،  كحد   علما كز دا، كمن شيوخ : أبو حامد ال زايل، كأبو ا١ظف  أٛدا١تهخ ين كأ
َكم، كمن تبلمي  : السمعاين، كمنصور بن أٛد ا٠شنام ، كعبد ال فار هللا نص  بن أيب  بن دمحم الش

الوسي   بن سليماف الواس  ، كمن مؤلفات : احملي  يف ش ح بن ال بي  اٟسن ال ربم، كالفقي  حيِ
، ِِّ/ْ ػ. انظ : كفيات األعياف ْٖٓ ػ، كتويف: ْٕٔكاالنتصاؼ يف مسائل ا٠بلؼ، كمولد : 

، طبقات الشافعيُ أليب الفداء ُّٔ/ِ، طبقات الشافعية لئلسنوم ُّّ/َِسَ أعبلـ النببلء 
ُ/ّٖٔ . 
 . ُِٓ، ُِٔ/ُ( نقل ابن الصبلح عن . انظ : ش ح مشكل الوسي  (ْ
 . ُِٔ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  (ٓ
 . ْٔ-ْٓ/ُ، ال كضة ِٗٓ/ُ، اجملموع ْٗ/ُ( ك و األص . انظ : العزيز (ٔ
 . ْٔ/ُ، ال كضة ْٗ/ُ، العزيز ِْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٕ
َان، ككاف أسفل  ذراعان يف ذراع مثبلن، فما أييت على ثلث  األسفل (ٖ ( قاؿ اإلماـ: ف ف اإلانء إذا كاف كب
 . ِْ/ُك نصًف  كبَ متفاحش؛ فبل معترب ٔا قاؿ   ا القائل. انظ : هناية ا١ ل  أ
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 الػػ    ضػػٌبة قيمػػة إىل ننظػػ  أف مع فتػػ  كالفػػ ؽ .الفضػػة كثػػَ يف كػػا٠يبلء الػػ    قليػػل يف
َ  يف ؽ كمل .(ُ)ابلفضة  .بينهما ة

ػػػ  كلػػػو ٌٗ َان  إانءن  ا  (ِ)ال اليػػػة كظػػػ ؼ كا١كحلػػػة اسػػػتعما٢ا جيػػػوز الػػػي الٌضػػػبة بقػػػدر صػػػ 
 .(ْ)ال زايل أطلقهما .(ّ)دمحم أليب فوجهاف
 التح ًن :أظه مها(ٓ). 
 التسوية كالقياس ابلٌفضة ال افع  كقٌيدمها(ٔ). 

 السػػػػن كػػػػ ب  إليػػػػ  احتػػػػاج إذا ،للعػػػػُ كحػػػػبلن  ا١يػػػػل اسػػػػتعماؿ كجيػػػػوز :ا١ػػػػاكردم قػػػػاؿ
 .(ٕ)ابل   
ٌٗ  كلو :الب وم قاؿ  ةَ منفصل ألن  جاز رأسان  أك سلسلة أك فضة من حلقة لئلانء ا
 مػػػػنه  ٚاعػػػػة الٌسلٌسػػػػلة يف كافقػػػػ  كقػػػػد :النػػػػوكم قػػػػاؿ .(ٗ)فيػػػػ  ال افعػػػػ  كتوقػػػػ  .(ٖ)مسػػػػتعمل
 فيػػػ  فيػػػهيت كالتضػػػبي  يكػػػوف أف كينب ػػػ  ،(َُ)كالػػػ أس اٟلقػػػة علػػػى ا١تػػػويل ككافقػػػ  ،القاضػػػ 
 .(ُُ)كالتفصيل ا٠بلؼ

                                  
 . ّْ/ُ( نقل  اإلماـ عن كالد . انظ : هناية ا١ ل  (ُ
(   : كعاء ال الية، كال الية نوع من ال ي  م ك  من ا١سك كالعنرب ا١عجوف ابللباف. انظ : النظ  (ِ

 .ِْٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِٕٓ/ُا١ستع ب 
 .ّْ/ُهناية ا١ ل  ( نقل  اإلماـ عن كالد . انظ : (ّ
 . ِْْ/ُ( انظ : الوسي  (ْ
( قاؿ النوكم: كحيـ  اإلانء الص َ، كا١كحلة، كظ ؼ ال الية من الفضة على الصحي . انظ : (ٓ

 . ْْ/ُ، ال كضة ٓٗ/ُالعزيز 
 . ٓٗ/ُ( انظ : العزيز (ٔ
 . ِٕٔ/ّ( انظ : اٟاكم (ٕ
 . ُِّ/ُ( انظ : الته ي  (ٖ
 . ٓٗ/ُ( انظ : العزيز (ٗ
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِّّ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(َُ
 . ْٔ/ُ، ال كضة َِٔ/ُ( انظ : اجملموع (ُُ
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 منػػػ  شػػػ ب الػػ م اإلانء يف أك كفػػػ  يف أك فضػػة خػػػامت أصػػػبع  كيف كٌفػػ  يف شػػػ ب كلػػو
ػ  كلػو .ذ ػ  أك فضػة مػن أمنلػة مكاهنػا فجعػل أمنلتػ  انق عػ  لػو كك ا .جاز درا   ٌٗ  بػدال ا
َ  بدف  تناكل  ما جيز كمل جيز مل فضة أك ذ   من أصبعان  بع أص  .(ُ)ة

 :اب١سامَ اإلانء يف الدرا   أثب  كلو
 .(ِ)كال كايين ا١تويل قال  ،كالتضبي  فهو
 .(ّ)ق عان  جيوز :القاض  كقاؿ

 :فرع
 .(ْ)٨و  أك ٓي  رأس  شدٌ  ك و السقاء كإيكاء اإلانء ت  ية تستح 

                                  
 . ْٔ/ُ، ال كضة ِٗٓ/ُ، اجملموع ٖٔ/ُ، البياف ُِّ/ُ( انظ : التعليقة (ُ
بن سعدم اٞهٍ، ْ  ا١     ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِّّ ص( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل(ِ
ُ/ٔٔ . 
( يعٍ: جيوز ق عا لو اٗ  لنفس  أصبعا من فضة أك ذ  ، أك يدا من فضة، أك ذ  ، أك أنفا من (ّ

 . ُِّ/ُذ  . انظ : التعليقة 
 . َْٓ/ُٓ، لساف الع ب ُِ/ُ، النظ  ا١ستع ب ِِٓ/َُ( انظ : هت ي  الل ة (ْ
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 الرضرء صفة يف :األول الباب

 .الصبلة يف (ُ)كش ط كاج  ك و
 :أكج  لنا ،ا١وج  كيف
 كيتضػٌي  ،موسػعا كجػواب ابٟػدث جيػ  أنػ  (ِ)كالسػنج  الع اقيػوف اختػار :أحد ا 

 .في  يسعها ما قدر كبقاء الوق  بدخوؿ
 الوق  بدخوؿ جي  أن  :كاثنيها. 
 هبما جي  أن  ،أصٌحها :كاثلثها(ّ). 

 .اٟج يف كاالست اعة ش طا الوق  كدخوؿ (ٓ)سب  اٟدث أبف (ْ)بعضه  كق  
 ف يضػػة بوضػػوئ  الوقػػ  قبػػل نػػوم لػػو فيمػػا تظهػػ  فائػػدةه  ا٠ػػبلؼ ك٢ػػ ا :(ٔ)بعضػػه  قػػاؿ
 بعصػيان  ٨كػ   ػل ،يعص  :كقلنا .الصبلة كقبل الوق  دخوؿ بعد مات إذا كفيما ،الوضوء
ًؾ  .الوق ؟ أكؿ من أك اٟدث من الوضوء ب

 .(ٕ)ك٨و ا ا١ستحاضة كضوء إالٌ  يستح  بل اٚاعا الوق  دخوؿ قبل كيص ٌ 

                                  
ط: ل ة: العبلمة، كاص بلحا: ماتوق  كجود الش ء على كجود ، كلي   و جزءا من ذات ( الش  (ُ

َي  ذلك الش ء، بل  و خارج عن ، كما ال يلـز من جود  كجود ما كاف ش طا في . انظ : تيس
 .ٓٓ/ُعل  أصوؿ الفق  

 . َُُ/ُ( نقل  ال افع  عن . انظ : العزيز (ِ
 . ْٔٔ/ُ، اجملموع َُُ/ُ( ك و الصحي  عند ا١   . انظ : العزيز (ّ
 .َُُ/ُ( نقل  ال افع  عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : العزيز (ْ
َ ، كاص بلحا: األم  ال م جعل الش ع كجود  عبلمة (ٓ ( السب : ل ة: كل ش ء يتوصل ب  إىل ة

َي عل  أصوؿ الفق  على كجود اٟك ، كعدم  عبلمة على   .ّٓ/ُعدـ اٟك . انظ : تيس
 .ْٔٔ/ُ( منه  النوكم. انظ : (ٔ
 . ِٖ/ُ، اإلقناع يف مسائل اإلٚاع ْٔ( انظ : اإلٚاع البن ا١ن ر ص(ٕ
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 ؟(ُ)ا١عٌ معقوؿ كأ تعبده   و  ل أنٌ  يف كاختلفوا
 .(ِ)احملدث على إال جي  ال أن  على كأٚعوا
 .كسنن ف ائ  على يشتمل ك و

 س  ك   :فرائضو يف: األول الفصل

 النية :األوىل
 العبػػادات م اتػػ  كلتمييػػز ،العػػادات عػػن العبػػادات لتمييػػز م لوبػػة ال اعػػات يف كالٌنيػػة
 .النوافل من كالف ائ 
 مل بقلبػػ  ينػػو كمل تلفػػظ كلػػو ،صػػ ٌ  هبػػا يػػتلفظ مل فلػػو ،اللسػػاف دكف ابلقلػػ  منوطػػة ك ػػ 

 .القلػػ  يف ٔػػا فاالعتبػػار ،قلبػػ  يف مػػا خػػبلؼ لسػػان  علػػى جػػ ل كلػػو .قػػوؿ يف كالزكػػاة تصػػ 
ًط  .(ّ)كاللساف القل  بُ فيها جيم  أف :كاألكمل َمهللا عبد أبو كاش  .(ْ)الزب

 .أمور ثبلثة يف فيها يق  كالنظ 

                                  
ًتي . (ُ ( لعٌل اإلماـ النوكم دييل ابلتعبد حيث قاؿ: أف الوضوء ي ل  في  التعبد حيث يوج  ال

 . ْْٕ/ُانظ : اجملموع 
 .ِٖ/ُ، اإلقناع يف مسائل اإلٚاع ْٔاإلٚاع البن ا١ن ر ص( انظ : (ِ
 . ُّٔ/ُ، اجملموع ُّٓ/ُ، العزيز ٖٗ/ِ( ألن   و آكد. انظ : الوسي  (ّ
َم:  ألف الشافع  ٛر (ْ هللا قاؿ يف اٟج إذا نول حجا أك عم ة أجزأ  ( نقل  النوكم عن . مث قاؿ الزب

تص  إال ابلن  . ف ٌد النوكم فقاؿ: كلي  م اد الشافع  ابلن   يف كإف مل يتلفظ كلي  كالصبلة ال 
 . ِٕٕ/ّالصبلة   ا بل م اد  التكبَ. انظ : اجملموع 
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 النيـة إىل يف قـر وال يمم والغسل الرضرء وىي احلدث وطهارة ،وشرطها ،أصلها يف :األول النظر
 .وال يمم اجملدد كالرضرء حداث يرفع مل وإن

 .مسهلتاف كفي 

 .شرط وأىليّ ها عبادة النية :األوىل
 فلػو .يتػيم  كال ةسػله  كال ا١ميٌػز ةػَ كالصػيٌ  كاجملنػوف كا١ تػدٌ  الكػاف  كضوء يص ٌ  فبل
 بعػػد اإلعػػادة كيلزمهمػػا بػػ لك يػيٍعتىػػد   مل ،أسػػلما مث تيٌممػػا أك توضػػه أك ا١ تػػدٌ  أك الكػػاف  اةتسػػل
 .(ُ)ا١    على اإلسبلـ

 .(ّ)التيم ك  الوضوء دكف ال سل األصل  الكاف  من يص ٌ  :(ِ)الفارس  كقاؿ
 .(ْ)التيم  دكف كالوضوء ال سل ،األصل  الكاف  من يص  :بعضه  كقاؿ
 .(ٓ)كالتيم  كالوضوء ال سل ا١ تدٌ  كمن من  يص ٌ  :بعضه  كقاؿ
 .ال سل لزم  الكف  يف أحدث إذا الكاف  أفٌ  ا١    على تف ي  كل  ك  ا
 .(ِ)عص كف (ُ)أيب/بن ا كاختار  .(ٔ)جي  ال أنٌ  :االص خ م كعن

                                  
 .  َّّ/ُ، اجملموع ٕٗ، ٔٗ/ُ، العزيز ِْٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ُ
يف نصوص « عيوف ا١سائل»ح  بن سهل الفارس ، ك و صا بن اٟسُ أبو بك  أٛد(  و: (ِ

 ػ. انظ : هت ي  األٝاء كالل ات َّٓالشافع ، تك ر ذك   يف ال كضة، كشيخ : ابن س يج، كتويف: 
 . ُُٗ/ِ، طبقات الشافعية لئلسنوم ُُِ/ْ، كفيات األايف ّْٖ/ِ
 . َّّ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ّ
 . ٖٗ/ُ : اٟاكم ( حكى ا١اكردم   ا الوج  مث ضٌعف . انظ(ْ
 . ُْٓ/ُ( نقل  اإلماـ عن احملامل    ا الوج  مث قاؿ: ك  ا يف هناية الضع . انظ : هناية ا١ ل  (ٓ
ملسو هيلع هللا ىلص:  اإلسبلـ جي   ( يعٍ: إف حك  جنابت  ساق  إبسبلم ، ف ف اةتسال  منها ةَ كاج  لقول (ٔ

أيم  ٚي  من أسل  من الكفار ابل سل م  كوهن  ةالبا على جنابة. انظ :  ملسو هيلع هللا ىلص مل ما قبل  ، كألف الني
 . ٖٗ/ُاٟاكم 
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 .(ّ)ابل ٌدة يب ل ال الوضوء أفٌ  :كالٌصحي 
 :ط يقاف (ْ)فيها ال سل ب بلف كيف
 الوجهُ إج اء :أحديهما. 
 تب ل ال أبن  الق   :كالثانية(ٓ). 
 فف  نب ل  مل كإف ،ب ل أب لنا  إف ،الوضوء على م ٌت  خبلؼ هبا التيم  ب بلف كيف

 :كجهاف التيم 
 يب ل أن  :أصٌحهما(ٔ). 
 كةسػػل أسػػل  فػػ ف .فيهػػا فعلػػ  ٔػػا ييعتػػدٌ  كال نٌيتػػ  انق عػػ  ،كضػػوئ  أثنػػاء يف ارتػػدٌ  ولــر

 :الباق 
 نا فكبلٌ  ف اة  بعد تب ل  أهنا :قلنا ف ف . 
 فوجهاف ،ال :قلنا كإف: 

 ا٠ػبلؼ علػى خ ج استهنفها كإف .يص ٌ  مل ،النية يستهن  مل إف :كال افع  ماـاإل كقاؿ

                                                                                                                                                                    

 /ب. ّٓ( ؿ (ُ
( قاؿ ابن أيب عص كف: كإف كاف قد اةتسل يف حاؿ كف  ، لزم  إعادة ال سل يف أص  الوجهُ (ِ

ض كرة إابحة هللا تعاىل كالصبلة، كإمنا ص  ةسل ال مية  ألهنا عبادة فل  تص  من الكاف  يف ح 
َم  هللا بن عبد كذئها لزكجها ا١سل . انظ : االنتصار البن أيب عص كف ٖقي  اٟسن بن دمحم عس

 . ُّٖص
، كفاية ْٕ/ُ، ال كضة ٓ/ِ، اجملموع ٔٗ/ُ، العزيز ِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ّ

 . َْٗ/ُالنبي  
 ( أم: يف ال ٌدة. (ْ
( ك و ا١   . قاؿ النوكم: كأما إذا اةتسل مث ارتد مث أسل  فا١    أن  ال جي  إعادة ال سل. (ٓ

 . ٔ/ِانظ : اجملموع 
، كفاية ْٕ/ُ، ال كضة ٓ/ِ، اجملموع ٔٗ/ُ، العزيز ِٔ/ُهناية ا١ ل  ( ك و ا١   . انظ : (ٔ

 .َْٗ/ُالنبي  
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 .(ُ)األعضاء على يةالنٌ  تف ي  يف

 :ِ()الثانية
 حػػى كالٌنفػػاس اٟػػي  مػػن طىهػػ تٍ  إذا ،ال ميػػة ةشػػياف ا١سػػلمُ كالسػػٌيد للػػزكج حيػػلٌ  ال
 اةتسػػػل  إذا ةشػػػياهنا اجملنػػػوف للػػػزكج حيػػػلٌ  كمػػػا (ّ)للضػػػ كرة للنيػػػة أ ػػػبل تكػػػن مل كإف ،ت تسػػػل
 .(ْ)ا١اء يف إلقائها أك االةتساؿ إبلزامها علي  جربا ا ،أب  ف ف .ذلك عليها كجي 

 :أكج  ثبلثة الٌنية على ال سل توق  كيف
 إال العتػػ  الظػػا   الكػػاف  جيػػزئ ال كمػػا االسػػتمتاع اسػػتباحة فنػػول ،نعػػ  :أحػػد ا 

 .الكفارة عن العت  ٌيةبن
 ال :كاثنيها(ٓ). 
 في  ابل سل ٢ا كأم   عنها ينوم الزكج أف :كاثلثها. 
 :أسلم  مث الزكج أبم  انكية ةَ أك انكية اةتسل  ولر
 أكىل فهنا الكف  يف اةتسل  إذا (ٔ)كا٠ىًليَّة ال جل على اإلعادة ٕ  ال :قلنا ف ف. 
 فوجهاف ا١    ك و جي  :قلنا كإف: 

 ت تسل حى كطه ا ل  كلي  جي  :أصٌحهما(ُ). 
                                  

  .ٕٗ-ٔٗ/ُ، العزيز ّٔ-ِٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 (     ا١سهلة الثانية من النظ  األكؿ. (ِ
( قاؿ ال افع :  لي  للكاف  كاجملنوف أ لية العبادة، كإمنا صٌ  لل ٌمية يف حل الوطء لض كرة ح  (ّ

 . ٕٗ/ُالزكج ا١سل . انظ  العزيز
 . ُّّ/ُ، اجملموع ٕٗ/ُ، العزيز ِْٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ْ
( ذ   النوكم إيل   ا القوؿ حيث نقل قوؿ ال كايين: حيٌل الوطئ ب سلها ببل نية للض كرة، فقاؿ (ٓ

 . ُّّ/ُالنوكم: ك  ا أقي . انظ : اجملموع 
، الصحاح اتج الل ة كصحاح الع بية َِٕ(   : ا١ أة ا١ لقة. انظ : التقفية يف الل ة ص(ٔ
 . ْٓ/ِ، معج  ا١ص لحات كاأللفاظ الفقهية َِّّ/ٔ
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 ماـكاإل القاض  كصٌحح  .ي ه ا أف كل  ،تصل  أف ك٢ا ،ال :كاثنيها(ِ). 
 .ابألكؿ ق   من كمنه 
 كيسػتبي  ال هػارة بتلػك تصػل   ػل ،ال سػل بعػد عقلػ  إذا اجملنونة يف ا٠بلؼ كجي م

 .(ّ)كطه ا؟ الزكج
 تػػػػربأ  ػػػػل ،إخ اجهػػػػا علػػػػى االمػػػػاـ فجػػػػرب  ،الزكػػػػاة عليػػػػ  مىػػػػن امتنػػػػ  إذا فيهػػػػا كا٠ػػػػبلؼ

 ؟(ْ)ذمت 
 كسػػػػٌيد ا فلزكجهػػػػا ،كالنفػػػػاس اٟػػػػي  عػػػػن االةتسػػػػاؿ مػػػػن امتنعػػػػ ٍ  إذا ا١سػػػػلمة كأٌمػػػػا
 ال سػػل اعػػادة كعليهػػا ،كطه ػػا لػػ  حػػل عليهػػا ا١ػػاء أفػػاض أك عليػػ  أجرب ػػا فػػ ف .عليػػ  إجبار ػػا
 .(ٓ)ق عا للصبلة

 .(ٕ)ٕ  ال أهنا (ٔ)األرةياين كاختار .الوجهُ ط د من كمنه 
                                                                                                                                                                    

 . ُّّ/ُ، اجملموع ٔٗ/ُ، العزيز َٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ُ
 . ُٔ-َٔ/ُ، هناية ا١ ل  ّْٕ/ُ( انظ : التعليقة (ِ
 .ُّّ/ُ، اجملموع ٔٗ/ُ، العزيز َٗ/ُاٟاكم ( فا١   ، أهٌنا تلـز ابإلعادة. انظ : (ّ
من  قه ا كمل ينو ا١متن  فا١    أهنا ٕزئ. ( قاؿ النوكم:  ا١متن  من أداء الزكاة إذا أخ  ا اإلماـ (ْ

 . ِّٗ/ٓانظ : اجملموع 
( قاؿ النوكم: لو امتنع  زكجت  ا١سلمة من ةسل اٟي  فهكصل ا١اء إىل بدهنا قه ا حل ل  كطؤ ا (ٓ

َ  قاؿ إماـ اٟ مُ. ك ل يلزمها إعادة   ا ال سل ٟ  هللا تعاىل؟ في   ق   ب  إماـ اٟ مُ كة
يف ال مية، قاؿ: كحيتمل الق   ابلوجوب ألهنا ت ك  النية ك   من أ لها. انظ : هناية ا١ ل   الوجهاف

 . ُّّ/ُ، اجملموع َٔ/ُ
هللا األرةياين الفقي  الشافع ، ككاف إماما  بن عبد بن دمحم بن أٛد هللا بن عبد أبو نص  دمحم (  و:(ٔ

ق، انظ : كفيات ِٖٓ ػ، كتويف ْْٓمفننا كرعا كثَ العبادة، كمن مؤلفات : فتاكم األرةياين، كمولد : 
، ْْ/ُوم ، طبقات الشافعية لئلسنَُٖ/ٔ، طبقات الشافعية الكربم للسبك  ُِِ/ْاألعياف 

 . ٕٓٓ/ُطبقات الشافعيُ أليب الفداء 
 ( مل أجد  يف مظانٌ . (ٕ
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 فػبل الوقػ  يف بل ػا فلػو .اٞنابػة عػن كةسػلهما ،ا١ميػزٌين ةكالصػبيٌ  الصػيٌ  كضوء كيص 
   .ق عا عليهما إعادة

 :فوجهاف بلغ مث أحدمها تٌيم  كلو
 كالنفل الف ض ب  يصل  أن  :أصٌحهما(ُ). 
 خاصة النفل ب  يصل  أن  :ا١اكردم (ِ)أكرد / ما ك و :كاثنيهما(ّ). 

 .النية وقت يف :الثاين النظر
 :كقتاف ك٢ا

 .التسمية عند الوضوء ؿأكٌ  ك و استحباب كق  .ُ
 .الوج  من جزء أكؿ ةسل ك و كجوب ككق  .ِ
 العبػػادات سػػائ  ككػػ ا ،النيػػة عػػن العػػ م الػػبع  ةسػػل كجػػ  ،كنػػول بعضػػ  ةسػػل فلػػو

ًاف جي  َ ػا كتقػدديها ،الفػ ض يف بتقػدديها في  رٌخص ف ن  ـوالصٌ  إال أبٌك٢ا الٌنية اق  يف كأتخ
ًاهنا جي  كال ،االن باؽ لعس  النفل  .(ْ)آخ   إىل ب  اق

ًاهنا بعد عزب  فلر  .يض  مل من  جزء أكؿ ب سل اق
 يف أراد كإف .الصػحي  علػى تقػٌدـ مػا يب ػل مل أثنائػ  يف  ػو ف اةػ  بعػد  عىػق ٍ  نول كإف

 .الوضوء استهن  منعنا  كإف ،تف يقها جٌوزان إف ،األعضاء لباق  النية استهن  ،٘ام  الثانية
 الٌسػػػػنن علػػػػى يػيثىػػػػ ٍ  مل ،الوجػػػػ  مػػػػن جػػػػزء أكؿ ال سػػػػل قبػػػػل ٖصػػػػل مل الٌنيػػػػة كانػػػػ  كإذا

                                  
 . ُُٓ/ِ، كفاية النبي  ّّّ/ُ، اجملموع ِّٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ُ
 /ب. ّٔ( ؿ (ِ
 . ٕٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
 َِّ-ُّٗ/ُ، اجملموع ٖٗ/ُ، العزيز ِٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ْ
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 .(ُ)الصحي  على سميةالتٌ  إال كا١ضمضة ا١تقٌدمة
 الصـو يف نظ  كل  ،كلها عليها ييثاب :كقيل. 

 أك إلي  استم ت ف ف ،متقٌدمة سنة فهٌدتٍ  ،من  جزء أكؿ ةسل على النية تقٌدم  كإذا
 .(ِ)ا١تقدمة نالسنٌ  على كأثي  ،ص ٌ  ،عند  دتٍ ٕدٌ  مث عزب 

 جػزء أكؿ ةسػل عنػد كاثنيػة ،السػنن أكؿ عنػد مػ ة ينػوم أف يستح ٌ  أن  :القفاؿ كعن
 .(ّ)الوج  من

 .(ْ)األص  يف يص ٌ  مل عند  تتجدد كمل قبل  عزب  كإف
 .(ٓ)سنن  من الكٌفُ كةسل كالتسمٌية الٌسواؾ أف :كاألص ٌ 
 ان سػػل فػػ ف .فٍيػػ  يف (ٔ)ب يػػ اإل أنبػػوب أدخػػل لػػو كمػػا منهػػا االسػػتنجاء بعضػػه  كعػػدٌ 

                                  
 .ُّٖ-ُّٕ/ُ، اجملموع ٖٗ/ُ   : انظ : العزيز ( ك و ا١(ُ
 ( ك و ا١   : انظ : : ا١صادر السابقة. (ِ
 . ْٕ/ُ( نقل  ال كايين عن . انظ : ْ  ا١    (ّ
( قاؿ ال افع : كإف قارن  النية ما قبل  من السنن، كعزب  قبل ةسل الوج ، أصحهما: ا١ن ، ألف (ْ

ًاف النية هبا، كألهنا أمور سابقة  ا١قصود من العبادة كاجباهتا كا١ندكابت تواب  كتزينات، فبل يكف  اق
ًاف النية هبا . ك و ا١   : انظ : : ا١ص  ادر السابقة. على ف ض الوضوء، فبل يكف  اق

( ٙ ة ا٠بلؼ: بع  األصحاب يقولوف بصحة الوضوء ابلنية عند أكؿ السنن كعزب  النية عند (ٓ
ةسل الوج ، فتٌص  الوضوء عند   ١ن نول عند أكؿ السواؾ كالتسيمة كةسل الكفُ. انظ : التعليقة 

 . ٖٗ/ُ، العزيز َُُ/ُ، حلية العلماء ٖٓ/ُ، هناية ا١ ل  َِٓ/ُ
ع  أابري ،  (  و:(ٔ ، كقد تكوف ل  ع كة، ٚك إانء يقاؿ ل  ابلفارسية: كوز آب ل. ك و إانء ل  خ طـو

. ]سورة الواقعة، اآلية  ُو ، ُُٔ/ٗ[. انظ : هت ي  الل ة ُٖكيف الق آف الك ًن: كىأىابرًي ى كىكىٍهسو ًمٍن مىًع
 . ُْ/ُ  ا١ص لحات كاأللفاظ الفقهية ، معجُْٕطلبة ال بلة يف االص بلحات الفقهية ص
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 :ط ؽ ذلك النية ٔقارنة االكتفاء فف  ،(ُ)ٍرنبةاأل كرأس الشٌفتُ لظا   من  جزأن  معهما
 هبا ابالكتفاء الق   :أصٌحها(ِ). 
 فوجهػػػػاف كإالٌ  أكىل فهنػػػػا ٘ػػػػ  بػػػػ  اكتفػػػػى فػػػػ ف ،األكؿ علػػػػى ي تػػػػ  أنػػػػ  :كالثػػػػاين: 

 .(ّ)يكف  ال أن  :الب وم عند أصٌحهما
 كاالستنشػاؽ ا١ضمضة جيزئ كال ،أجزأ  الوج  ةسل يةبن ان سل إف أن  :كالثالث 

 ٔػػػا ي تفػػػ   ػػػل اٟػػػدث أف يف ا٠ػػػبلؼ علػػػى ٥ جػػػاف فوجهػػػاف كإال عنػػػ  لتهخ مهػػػا
 .الثانية ا١ ة يف كاللمعة الف ض نية على ال ارئة النفل يةبن ين سل

 .النية كيفية يف :الثالث النظر
 :نوعاف الوضوء

 .دائ  حدث ب  لي  مىنٍ  كضوء ك و رفا ية كضوء
 .كا١ستحاضة (ْ)دائ / حدث ًب ً  مىنٍ  كضوء ك و ض كرة ككضوء

 :(ٔ)أكج  ثبلثة أحد على نٌيت  يكوف :(ٓ)الرفاىية[ ]الرضرء فاألول

                                  
معج  ، ُٖٖ، الكنز الل وم يف اللساف الع يب صَُمقٌدـ األن . انظ : خل  اإلنساف  (   :(ُ

 . ُّٗ/ّ ا١ص لحات كاأللفاظ الفقهية
 . َِّ/ُ، النج  الو اج ْٕ/ُ، ال كضة َِّ/ُ، اجملموع َُِ/ُ( انظ : البياف (ِ
 . ُِّ/ُنظ : الته ي  ( ا(ّ
 /ب. ّٔ( ؿ (ْ
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ٓ
( قاؿ ا١اكردم: كيفية النية فهو اب٠يار بُ أف ينوم أحد ثبلثة أشياء: إما رف  اٟدث أك استباحة (ٔ

الصبلة، أك ال هارة لفعل ما ال يصٌ  ب َ طهارة كزاد ال زايل: ككيفٌيتها أف ينوم رف  اٟدث أك 
، العزيز ْٗ/ُتباحة الصبلة أك ما ال يباح إال ابل هارة أك أداء ف ض الوضوء. انظ : اٟاكم اس
ُ/ٗٗ . 
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 .عنو الطهارة أو ،احلدث رفع ينري أن :أحدىا ُ()األول[ ]الرجو
َتف  َ ا صبلة من ال هارة على يتوق  ما كل كيستبي  ف  .(ِ)كة
 ال ا١سػػ  :قولنػػا علػػى النيػػة  ػػ   ٕزئػػ  ال ،ا٠ػػ ٌ  علػػى ديسػػ  كػػاف إذا أنػػ  :كجػػ  كفيػػ 

 .(ْ)اٞمهور أطلق  ك ا كا١تيٌم  الصبلة استباحة ينوم بل (ّ)ال جل عن اٟدث ي ف 
 يكفيػ  ال ،األكػرب يف األصػ   درجينػ ال :كقلنػا .(ٓ)أيضػا جنبػا كاف إف :ا١اكردم كقاؿ

 .(ٔ)اٟدث رف  طبلؽإ
 نوي  :فقاؿ كانـ ك١  ابؿ لو كما ،بعين  أحدمها رف  فنول ،أحداث من  صدر ولر

 :أكج  ٜسة حدث  ارتفاع فف  ،النـو حدث رف 
 م لقا ي تف  أن  :أصٌحها(ٕ). 
 م لقا ي تف  ال :كالثاين. 
 فبل كإال ارتف  األكؿ اٟدث رف  نول إف :كالثالث. 
  ش ء فبل كإال م لقا ارتف  األخَ اٟدث رف  نول إف :ال اب. 

                                  
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ُ
، َِٖ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ٗٗ/ُ، العزيز ُٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ِ

 . ْٖ/ُ، ال كضة ُِّ/ُاجملموع 
، ِٓٓ/ُاألص : أف ا١س  عل  ا٠  ي ف  اٟدث عن ال جل. انظ : اجملموع  ( قاؿ النوكم:(ّ

 . ُِّ/ُال كضة 
( كلكن   ا الوج  شديد الضعي  كما قال  النوكم. مٌث قاؿ: كاما ماس  ا٠ ، فا١    الصحي  (ْ

َ . انظ : اجملموع   . ُِّ/ُال م ق   ب  األصحاب أن  ٕزي  نية رف  اٟدث ك 
( قاؿ ا١اكردم: فلو نول رف  اٟدث كمل ي ك  يف نيت  األكرب، أجزأ  ألف نٌيت  تنص ؼ إىل حدث  (ٓ

 . ْٗ/ُال م  و في . انظ : اٟاكم 
( ا١    أف اٟدث األص   يندرج ٖ  األكرب كما قاؿ النوكم: كلو كاف علي  حداثف أص   (ٔ

  إف األص   يدخل يف األكرب أجزأ  كارتف  كأكرب فاةتسل بنية رف  اٟدث م لقا ف ف قلنا اب١  
. كقاؿ النوكم: من اجتم  علي  حداثف: أص   كأكرب، الصحي : ِِّ/ُاٟداثف كإال. انظ : اجملموع 

 . ْٓ/ُيكفي  ةسل ٚي  البدف بنية ال سل كحد ، كال ت تي  علي . انظ : ال كضة 
 . ِّٔ/ُاجملموع ، ٗٗ/ُ، العزيز ِْٗ-ِْٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ٕ



 

 

 256 

 يف صفة الرضرء اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

  َا أك أكال نػوا  الػ م كػاف سواء م لقا ارتف  عدا  ما ينو مل إف أن  :ا٠ام  ،أخػ
 .ي تف  مل البوؿ حدث دكف النـو حدث رف  نوي  :قاؿ لو كما نفا  كإف

 .بةم تٌ  األحداث كقع  إذا األكج      أتيت كإمٌنا
 .أكج  ثبلثة إال أيت مل دفعة كقع  ف ف
 بػػػبل صػػػ ٌ  أحػػػدمها رفػػػ  هالً ب ٍسػػػ فنػػػوتٍ  ،كحػػػي  جنابػػػة ةسػػػل ،ا١ػػػ أة علػػػى كػػػاف ولـــر
 كجػػػػػواب .(ِ)ا٠ػػػػبلؼ فيػػػػ  أييت :الػػػػػ خائ  صػػػػاح  كقػػػػاؿ .(ُ)النػػػػػوكم نقلػػػػ  كػػػػ ا ،خػػػػبلؼ

 .الصحي  على منه  تف ي  ب لك األصحاب
َ  خٌصػػص كإف .كضػػوؤ  صػػ ٌ  ابل فػػ  كخٌصػػ  ،كاحػػدا حػػداث ٤ػػداث كػػاف ولــر  ابل فػػ  ةػػ

 صػػ ٌ  كػػ لك . بػػ كطػػ أ ةلػػ  فػػ ف ،النػػـو حػػدث رفػػ  نويػػ  :فقػػاؿ بػػوؿ حدثػػ  كػػاف لػػو كمػػا
 .(ّ)كضوؤ 

 .(ٓ)في  (ْ)األكالف الوجهاف جي ء أنٌ  إىل كال زايل االماـ كأشار
 بػ  كأٟقػوا :ال ػزايل قػاؿ .(ٔ)صػٌحت  علػى االٚاع حكى كا١زين القاض  هبما ص ٌح كقد

 يف الفػػوراين حكػػ  كقػػد .(ٕ)جنػػ   ػػو فػػ ذا اٟػدث عػػن الصػػبلة اسػػتباحة بتيممػػ  نػػول إذا مػا
 .(ٖ)األكؿ كعكسها    

 .(ُ)كالبوي   (ٗ)ال بي  إىل كنسبها :كالثالث

                                  
 . ِّٕ/ُ( انظ : اجملموع (ُ
 ( مل أجد  يف مظانٌ . (ِ
 . ِّٔ/ُ، اجملموع ٗٗ/ُ، العزيز ِْٗ-ِْٖ/ُ( ك و ا١    انظ : الوسي  (ّ
 (  الوج  األكؿ: أن  ي تف  م لقا. الوج  الثاين: عكس . انظ : ا١صادر السابقة.(ْ
  . ِْٗ/ُ، الوسي  ُٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٓ
 . ٖٗ/ٖ، ٥تص  ا١زين ُُْ/ُ( انظ : التعليقة (ٔ
 . ِْٗ/ُ( الوسي  (ٕ
 /أ. ٗ/ب، ٖ( انظ : اإلابنة ؿ (ٖ
 . ُّٓ/ُ( نقل  النوكم عن ا١ ادم. انظ : اجملموع (ٗ
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 :فوجهاف عمدا ذلك كاف كإف
 لئلضافة أيضا يص ٌ  أن  :القاض  كصٌحح  أحدمها(ِ). 
 يص  ال أن  :كأصٌحهما(ّ). 

 اٞنابػػة رفػػ  ا١ػػ أة نػػوت أك االحػػتبلـ كجنابتػػ  اٞمػػاع جنابػػة رفػػ  نػػول لػػو ،اٟكػػ  ككػػ ا
 فنػوت أجنبػ  لػو تسػ   بنػ إف :(ْ)جػد  عػن الػ كايين كركل .ابلعكػ  أك للحي  كحدثها
 (ٔ)/.(ٓ)األص  يف ص ٌ  اٟي  حدث رف  ب سلها

 .(ٕ)يص ٌ  ال أن  فالٌصحي  تعمدت ف ف ةل  ٍ  إذا ما على ٤موؿ ك و :النوكم قاؿ

 :فرع
ل    ل األص   اٟدث  :(ُ)كجهاف في  الوضوء أبعضاء خيتصٌ  أـ (ٖ)البدف ٚي  حيًى

                                                                                                                                                                    

، اجملموع ٓٔانظ : ٥تص  البوي   صكالثالث يصٌ  اف ةل  من األدىن لبلعلى ال العك . ( (ُ
ُ/ُّٓ . 
 . ُْْ/ُة ( انظ : التعليق(ِ
، كفاية النبي  ّّٓ/ُ، اجملموع ََُ/ُ، العزيز ٕٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ّ
ُ/ِِٕ . 
(  و: أٛد بن دمحم بن أٛد اإلماـ الكبَ أبو العباس ال كايين جد صاح  البح  ك و صاح  (ْ

بقات الشافعية ، طٖٕ/ْاٞ جانيات، مل ي ك كا كفات . انظ : طبقات الشافعية الكربل للسبك  
 .ِِّ/ُالبن قاض  شهبة 

 . ٕٗ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ٓ
 /أ. ّٕ( ؿ (ٔ
 . ّّٕ/ُ( انظ : اجملموع (ٕ
 ( كاٞنابة. (ٖ
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  األكؿ :الشاش  صٌح(ِ). 
 الثاين :كآخ كف كالب وم(ّ). 

 :اثن فرع
 :أكج  فهربعة جنبا كلي  اٞنابة رف  بوضوئ  نول لر
 ال كايين كاختار  ،ال :أحد ا(ْ). 
 ٚيػػ  حيػػل اٟػػدث أف علػػى القاضػػ  امهػػابنك  ،(ٓ)ا١ػػاكردم بػػ  كجػػـز جيزئػػ  :كاثنيهػػا 

 .(ٔ)خاصة الوضوء أعضاء أك البدف
 جيػػزئ :كقلنػػا رأسػػ  ةسػػل كإف .كاليػػدين الوجػػ  ةسػػل يصػػ ٌ  ا١تػػويل ذكػػ   :كاثلثهػػا 

 مسػح  يصػ  مل ي سػل  كمل مسػح  أك جيزئ  ال :قلنا كإف ،كضوؤ  ص ٌ  ا١س  عن

                                                                                                                                                                    

( ٙ ة ا٠بلؼ    ما قال  النوكم: لو ةل  اٞن  فظٌن أنٌ  ٤دث فاةتسل بنية اٟدث، فوجهاف (ُ
بناء على أف اٟدث  ل حيل ٚي  البدف كاٞنابة أـ األعضاء األربعة خاصة؟ إف قلنا: نع ، صٌ  

ق ، ك  ا ةسل  ألن  نول طهارة عامة مثل الى علي . كإف: قلنا خيتٌص، حصل ل  األعضاء األربعة ف
إذا كاف ةال ا فلو تعمد كنول رف  اٟدث األص   مل يص  ةسل  على ا١    الصحي  ا١شهور. 

 . ِّّ، ِِّ/ُانظ : اجملموع 
 . ُِٖ/ُ( انظ : حلية العلماء (ِ
، ِِٗ/ُ( قاؿ النوكم: ك  ا ال م صحح  الب وم  و األرج  كهللا أعل . انظ : التعليقة (ّ

 . َُِ/ُ، ال  ر البهية ْٕٔ/ُموع ، اجملَِّ، ِِٗ/ُالته ي  
( لعٌل الصواب: أف ال كايين يقوؿ بصحة كضوء  حيث قاؿ: لو نول احملدث رف  اٟدث األكرب (ْ

جيوز؛ ألن  جيوز أف ي تف  األدىن ابألعلى، كإف كاف ال ي ف  األعلى ابألدىن. كك لك نول رف  اٞنابة. 
 . ٕٕ/ُانظ : ْ  ا١    

 . ٓٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ٓ
 . ِِٗ-ُِٗ/ُ( انظ : التعليقة (ٔ
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 .(ُ)رجلي  ةسل كال
 فبل متعمدا أك أجزأ  ةال ا كاف إف أن  :األص ٌ  ك و كرابعها(ِ). 
 :لؤلص   اٟدث رف  انكاي فاةتسل أص   حدث  كاف إف ،نظ  جنبا كاف ولر
 .(ْ)كال جلُ كاليدين الوج  ةسل جيزئ  أن  :(ّ)ا١هٌ ب فف 
 .(ٓ)ا١ن  كأصٌحهما :النوكم قاؿ :كجهاف ال أس ةسل كيف
 ح كصػػحٌ  أجػػزأ  نعػػ  :قلنػػا إف ،ال أـ فالبػػد ٚيػػ  حيػػل اٟػػدث أف علػػى القاضػػ  ا بنػػك 
 .(ٔ)فبل كإال

 :أكج  ثبلثة حدث إىل حدث من ال ل  يف يػىٍنتظ  ،نع  :كقاؿ
 أصػػػػ   كحدثػػػػ  اٞنابػػػػة رفػػػػ  نػػػول فػػػػ ف .األعلػػػػى إىل األدىن مػػػػن ةلػػػػ  إف :اثلثهػػػا 

                                  
( قاؿ ا١تويل: ألف ف ض العضوين يف اٟدث كاٞنابة ال خيتل . انظ : تتمة اإلابنة للمتويل (ُ
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ّّٓص
( قاؿ النوكم: لو نول احملدث ةسل أعضائ  األربعة عن اٞنابة ةال ا ظاان أن  جن  ص  كضوء ، (ِ
ف قلنا اب١    إف ةسل ال أس جيزم عن مسح  كإاٌل فيحصل ل  ةسل الوج  كاليدين دكف ال أس إ

ًتي . ك و ا١   . انظ : اجملموع   . ِّّ-ِِّكال جلُ بسب  ال
َازم. (  و: (ّ  من أحد ا١ؤلفات لئلماـ الش
َا(ْ زم: كإف اةتسل ك و ٤دث من ةَ ت تي  كنول الوضوء ( لعٌل الصواب، أن  ال جيزئ . قاؿ الش

ففي  كجهاف: أحدمها أن  جيزئ  ألن  إذا جاز ذلك عن اٟدث األعلى فؤلف جيوز عن اٟدث األدىن 
أكىل، كالثاين: ال جيزئ  ك و األص  ألن  أسق  ت تيبان كاجبان بفعل ما لي  بواج . انظ : ا١ه ب 

ُ/ّْ . 
ل )اٞن ( رف  اٟدث األص   )ابل سل( متعمدا، مل يص  ةسل  على ( قاؿ النوكم: كلو نو (ٓ

األص ، كإف ةل ، فظٌن حدث  األص  ، مل ت تف  اٞنابة عن ةَ أعضاء الوضوء. كيف أعضاء الوضوء 
كجهاف، أحدمها: ال ي تف ، كأصحهما: ي تف  عن الوج  كاليدين كال جلُ، دكف ال أس على األص . 

 . ٕٖ/ُانظ : ال كضة 
 . ِٔٗ/ُ( انظ : التعليقة (ٔ
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 .(ُ)جيزئ  مل األدىن إىل األعلى من ةل  كإف ،أجزأ 

 .فعل اس باحة برضرئو ينري أن :ِ()الثاين الرجو
 أك ا١صػح  مػ ٌ  أك الصػبلة اسػتباحة نػول لػو كمػا ،ال هػارة علػى الفعػل توقٌػ  ف ف

 لػػو ككػػ ا ،عليػػ  يتوقػػ  كلهػػا كاسػػتباح صػػ ٌ  ،الشػػك  أك الػػتبلكة سػػجدة أك ال ػػواؼ أك ٛلػػ 
 .(ّ)ا١سجد يف ا١كث استباحة ،ب سل  اٞن  نول
  علي  يتوق  مل كإف االستباحة يةبن ي تف  ال اٟدث أف :كج  كفي. 

 لػػب  كأ األمػػ اء زايرة أك السػػوؽ دخػػوؿ بوضػػوئ  نػػول كمػػا ،لػػ  اب  سػػتحى مي  يكػػن مل فػػ ف
 الزايرة أك ا١ ي  عيادة أك القادـ لقاء أك السف  أك النكاح أك البي  عقد أك الصـو أك الثوب
 .(ْ)يص ٌ  مل ك٨و ا األكل أك

 :فوجهاف الق آف لق اءة لٌ  يستح  كاف كإف
 يص ٌ  ال أن  :األكث ين عند أظه مها(ٓ). 

                                  
( مل أجد   ا الكبلـ بنٌص  يف التعليقة للقاض  كال يف اجملموع للنوكم. كاألق ب أن  نٌص كبلـ كالد (ُ

 . َٗ/ُاإلماـ اٞويٍ. كهللا أعل . انظ : هناية ا١ ل  
 ( فه ا الوج  الثاين من كيفية النية للوضوء ال فا ية. (ِ
-ََُ/ُ، العزيز َِٓ، الوسي  ٕٓ/ُ، ْ  ا١    ٓٓ/ُاية ا١ ل  ( ك و ا١   . انظ : هن(ّ

 . ِّْ-ِّّ/ُ، اجملموع َُُ
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
اع اٟديث (ٓ ( قاؿ النوكم: كلو نول ما يستح  ل  الوضوء، كق اءة الق آف، كاٞلوس يف ا١سجد، ٝك

آف( يستباح من ةَ طهارة فهشب  ما إذا توضه للب  كركايت ، مل يص  على األص  ألف )ق أة الق  
، ٖفة احملتاج َِٕ/ُ، كفاية النبي  ْٖ/ُ، ال كضة ِّْ/ُ، اجملموع ََُ/ُالثوب. انظ : العزيز 

 . َُٔ/ُ، هناية احملتاج ُٕٗ/ُ
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 يص  أن  (ُ)ٚاعة كصٌحح  :كالثاين. 
 :(ِ)منها ا١ستح  الوضوء أنواع بعضه  ٚ  كقد
 الوضوء ٕديد. 
 كاألذاف الق آف لق اءة كالوضوء./(ّ) 
 اع  اٟديث كق اءة  .كركايت  ٝك
 كتدريس  العل  كق اءة. 
 ا١سجد يف كاٞلوس. 
 كالسع  كالوقوؼ. 
 ملسو هيلع هللا ىلص الني قرب كزايرة(ْ). 
 كةلػ  ،الوضػوء لنا يستح  ال ٦ٌا (ِ)  ا (ُ)ا١اكردم كجعل .النـو عند كالوضوء 

                                  
اب  ( قاؿ النوكم: منه  ابن اٟداد كالفوراين كالشي  أبو دمحم يف الف كؽ ككلد  إماـ اٟ مُ يف كت(ُ

 . ِّْ/٥ُتص  النهاية. انظ : اجملموع 
، َُُ-ََُ/ُ، العزيز ُٔٓ/ُ، هناية ا١ ل  ْٖ، ٖٓ/ُ، اٟاكم ٗٓ( انظ : اللباب ص(ِ

 . ّْٕ/ُاجملموع 
 /ب. ّٕ( ؿ (ّ
جاء يف فتاكل اللجنة الدائمة لئلفتاء: ما رأيك  يف إنساف زار ا١سجد النبوم ك و على كضوء، ( (ْ

 .كإىل ا١زارات األخ ل على ةَ كضوء،  ل علي  ش ء يف ذلك؟كخ ج إىل البقي  
ال ش ء علي ؛ ألف زايرة البقي  أك شهداء أحد ال ي ل  ٢ا أف يكوف الزائ  على كضوء،  اٞواب: 

ًط ٢ا ال هارة؛ لعمـو قوؿ الني زكركا القبور ف هنا : »ملسو هيلع هللا ىلص ك ك ا زايرة ٚي  القبور تستح ، كال تش
( )  ٕٔٗ( ب ق : )ٓٔ/  ّأخ ج  مسل  يف "صحيح " ) ،هنع هللا يضر ، حديث أيب   ي ة«ت ك ك  اآلخ ة 

فتاكل كتاب اٞنائز ، ابب استئ اف الني صىلَّى هللاي عىلىٍيً  كىسىلَّ ى رب  عز كجل يف زايرة قرب أم  (. انظ : 
 . َُُ/ٗاجملموعة األكىل  -اللجنة الدائمة 
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 .(ّ)في 
 الوطء أك النـو أك كالش ب األكل عند للجن  كالوضوء. 
 ل  .ا١ي  ٛك
 ال ض  كعند. 
 ككػػ ا ،يػػنق  ال كقلنػػا بػػ  الػػنق  يف اٍختيلًػػ  ،نػػـو أك (ْ)١ػػ  أك مػػ ٌو  كػػل كمػػن 

 .ف جي  أحد كمس  ا٠نثى كا١ أة ال جل م  يف
 أكجػ  مػن خػبلؼ مػن ا٠ كج أراد أن  كالظا   .شارب  قص ١ن الصباغبن ا كاستحٌب 

ًتي  على كراعى ظه  ما ةسل  .(ٓ)كا١واالة ال
 لقولػ  (ٔ)الوضػوء عػن جيزئػ  أف ينب ػ  :الصػباغبن ا قاؿ اٞمعة ةسل بوضوئ  نول ولر

 .(ٕ)اٟديث كنعم  فبها اٞمعة يـو توضه من :السبلـ علي 
                                                                                                                                                                    

، أٌف الب وم ال م قاؿ بعدـ االستحباب للوضوء عند النـو كلي  ا١اكردم ألنٍ مل ( لعٌل الصواب(ُ
أجد نٌص كبلم  يف اٟاكم. كقٍد ص ٌح ب  الب وم يف الته ي ، كأشار  النوكم يف اجملموع. انظ : 

 . ِّْ/ُ، اجملموع ِٓٓ/ُالته ي  
ِ) .  ( يعٍ الوضوء عند النـو
 . ِّْ/ُ ( ةٌل   النوكم: انظ : اجملموع(ّ
( الف ؽ بُ اللم  كا١ : قول : ١  النساء، ابلبلـ: لسائ  اٞلد. كم  الف ج ابلك ، ابلتشديد، (ْ

ب َ الـ: اص بلح كق  يف عبارة الفقهاء، كال ف ؽ بينهما يف الل ة. انظ : النظ  ا١ستع ب ص 
ِْ. 

الوضوء، كلعل  أراد ا٠ كج  ( قاؿ النوكم: رأي  يف فتاكل ابن الصباغ أن  يستح  ١ن قص شارب (ٓ
ًتي  كا١واالة، كهللا أعل . انظ : اجملموع  من خبلؼ من أكج  طهارة ما ظه  ابلق   فيعيد الوضوء لل

ُ/ّْٕ . 
 . َُْ/ُ( نقل  العم اين عن . انظ : البياف (ٔ
فبها كنعم ، من توضه يـو اٞمعة ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رضى هللا عن ، قاؿ: قاؿ رسوؿ بن جندب ( عن ٝ ة(ٕ

( ) كتاب ُٔٗٔ( ب ق : )ِٕٔ/  ِ. أخ ج  النسائ  يف "الكربل" )كمن اةتسل فال سل أفضل
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 :ف  يقاف العيد أك اٞمعة ةسل ب سل  كاٟسن الوضوء ٕديد بوضوئ  نول ولر
 الوجهُ أجزأ :أحدمها. 
 الصحة بعدـ الق   :كالثاين(ُ). 

 ال أنػػ  كمقتضػػا  .٤ػػدث أنٌػػ  عىلًػػ ى  إذا ٔػػا التجديػػد مسػػهلة يف ا٠ػػبلؼ ا١تػػويل كخٌصػػص
 .(ِ)ق عا اٞهل حاؿ يف يص ٌ 

مها كاإلماـ ا١اكردم كخٌصصهما  .(ّ)مت هًٌ  أن  ظنٌ  إذا ٔا كة
 :ميعىيَّنةو  صبلةو  استباحة بوضوئ  نول ولر
 ا يػىٍن ً  مل كإف َ  .األص ٌ  يف ص ٌ  ،ة
 أكج  فهربعة نفا  كإف: 

 يص ٌ  أن  :أصٌحها(ْ). 
 ال :كاثنيها. 
 ا دكف ا١نوية الصبلة يستبي  :كاثلثها َ  .ة
 فبل كإال ص  الوضوء هب ا ا١نوية الصبلة أتدية أمكن إف :كرابعها. 

                                                                                                                                                                    

( ) كتاب ال هارة ، ابب ّْٓ( ب ق : )ُّٗ/  ١ُساجد ، فضل ال سل ( كأبو داكد يف "سنن " )ا
ًم م يف "جامع " )ال خصة يف ت ؾ ال سل يـو اٞ ( ) أبواب ْٕٗ( ب ق : )َٔٓ/  ُمعة ( كال

 .ّْٓ/ِصحي  كضعي  أيب داكد ين يف اٞمعة ، ابب يف الوضوء يـو اٞمعة (، كصحح  األلبا

( ك و ا١   . قاؿ النوكم: كلو نول ٕديد الوضوء أك نول اٞن  ةسبل مسنوان. فا١    الق   (ُ
أبن  ال ي تف  حدث  كجنابت  ألف     ال هارة لي  استحباهبا بسب  اٟدث فبل يتضمن رفع  ٓبلؼ 

 . ِّْ-ِّّ/ُ، اجملموع َُُ/ُلعزيز ، آَِ/ُال هارة لق اءة الق آف كشبهها. انظ : الوسي  
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ّْٖ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ِ
  . ْٓ-ّٓ/ُ، هناية ا١ ل  ٕٗ-ٔٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
( ك و ا١   . قاؿ ال افع : ألف ا١نوية ينب   أف تباح، كال تباح إال إذا ارتف  اٟدث، كاٟدث ال (ْ

 . َُٔ/ُ، ال كضة ََُ/ُ، العزيز َِٓ/ُ، الوسي  ْٓ/ُيتبع . انظ : هناية ا١ ل  
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 عػن بعيػدة بلػد يف أك العيػد لصػبلة رجػ  يف توٌضػه لػو أنػ  :كالػد  عػن الػ كايين كحكػى
 .(ُ)يص  أن  ا١    فقياس ،ال واؼ بوضوئ  مكة

 .دائ ه  حدثه  ب  لٍي  مىنٍ  ح ٌو  يف ك  ا
 كاحػػدة صػػبلة اسػػتباحة بوضػػوئ  نػػول إذا  ف نٌػػ ،(ِ)كالسػػل  دائػػ  حػػدث بػػ  مػػن فهٌمػػا

 .(ّ)ا٠بلؼ في  جاء ،النوافل دكف ف يضة أك معينة انفلة استباحة نول فلو .ق عا ص ٌ 
 فقػ  تسػتبيح   ػل خاٌصػة الػوطء اسػتباحة ،اٟػي  عػن ا١ تسلة نوت لو فيما جي مك 

 .(ْ)شيئا؟ تستبي  ال أك ال هارة على يتوق  ما كلٌ  أك
 .الف يضػػة اسػػتباحة نيػة دكف النافلػػة اسػتباحة يػػةبن فيهػػا الوضػوء يىصػػ    صػورةن  ذكػػ كا كقػد

 كال ف يضػة يصػل  أف لػ  يكػن مل أحػدث مث ف يضػةن  كصػٌلى فتػيٌم  ،ماء اٞن  جيد مل إذا ك  
 ال ا١اء من يكفي  ما بع  كجد من :كقلنا (ٓ)خاصة/ كضوئ  ألعضاء يكفي  ما ككجد انفلة
 .(ٔ)استعمال  يلزم 

 يػػةبن كتصػػ ٌ  الف يضػػة دكف النافلػػة بػػ  كصػػٌلى حدثػػ  ارتفػػ  ،توٌضػػه إف :سػػ يجبػػن ا قػػاؿ

                                  
 . ٕٗ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
ح قة كأصل السل : السهولة.  ( يقاؿ: فبلف سل  البوؿ: إذا كاف ال يستمسك  كيكث  بول  ببل(ِ

 .ْٖ/ُانظ : النظ  ا١ستع ب 
( قاؿ النوكم: كا٠بلؼ جي م على ثبلثة أكج ؛ الٌصحي : أن  جي  نية االستباحة دكف رف  (ّ

، َُّ/ُاٟدث، كالثاين: جي  اٞم  بينهما، كالثالث: جيوز االقتصار على أيهما شاء. انظ : العزيز 
 . َُٔ/ُ، ال كضة ِِّ-ُِّ/ُاجملموع 

( ا١   : نع ، تستبيح  كل ما يتوق  عل  ال هارة حيث إف الوطء ال يستباح إال ابل سل (ْ
 . َْٗ/ُ، كفاية النبي  ِّّ/ُ، اجملموع ُٖٖ/ُلتضمن نيت ، ف يف  ما علي . انظ : العزيز 

 /أ. ّٖ( ؿ (ٓ
 . ََُ/ٖ( منه  ا١زين. انظ : ٥تص  ا١زين (ٔ
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 دكف النافلػػة بػػ  كتسػػتباح اٟػػدث رفػػ  يػػةبن يصػػ  كضػػوء أيضػػا ك ػػو الف يضػػة دكف اسػػتباحتها
 .(ُ)الف يضة
 .(ِ)يص ٌ  مل ،يصليها ال كأف صبلة بوضوئ   يصلٌ  أف نول ولر

 فرع
ــر  لػػ  ييٍسػػتح ٌ  لكػػن ،(ّ)األصػػ ٌ  يف هبػػا األخػػ  فلػػ  اٟػػدث يف كشػػكٌ  ال هػػارة تػػيٌقن ل
 .(ْ)احتياطا الوضوء

 إذا فيمػا (ٔ)ا١تقػٌدماف الوجهاف كضوئ  صٌحة فف  ،٤داث كاف أنٌ  ابف مث (ٓ)توٌضه فلر
 .(ٕ)الوضوء ل  جي  ما نول

                                  
( نقلػػػػػػػ  الػػػػػػػ كايين عنػػػػػػػ  مث قػػػػػػػاؿ الػػػػػػػ كايين: كلػػػػػػػي  علػػػػػػػى أصػػػػػػػلنا كضػػػػػػػوء نسػػػػػػػتبي  بػػػػػػػ  النوافػػػػػػػل دكف (ُ

 .  ِِٔ/ُالف يضة إال يف   ا ا١وضوع. انظ : ْ  ا١    
( قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: قػػػػػاؿ صػػػػػاح  البيػػػػػاف: لػػػػػو نػػػػػول أف يصػػػػػل  بوضػػػػػوئ  صػػػػػبلة كأف ال يصػػػػػليها، كػػػػػاف (ِ

 .  ِّٕ/ُجملموع . أَُ/ُمتناقضا كال ي تف  حدث . انظ : البياف 
، َُُ/ُ، العزيز ُِٓ/ُ، الوسي  ُّٖ/ُ، الته ي  َِٕ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ّ

 . ٕٕ/ُال كضة 
 . َُُ/ُ( قاؿ ال افع :  الوضوء يف اٟالة     ٤بوب لبلحتياط ال للحدث. انظ : العزيز (ْ
 ( أم: لو توٌضه احتياطا. (ٓ
 .ِٗٓص  انظ : ((ٔ
ًددا يف النية إذ لي  (ٕ ( قاؿ النوكم: فلو توضه احتياطا مث ابف أن  كاف ٤داث فبل جيزي  ألن  توضٌه م

ًدد يف النية مان  من الصحة يف ةَ الض كرة. كقاؿ ال افع : ك  ا ٓبلؼ ما   و جاز ما ابٟدث، كال
ًدد، ألف األصل إذا شك يف ال هارة بعد يقُ اٟدث، حيث يؤم  ابلوضوء، كحيك  بصحت  م   ال

ًدد ال م يعتضد أحد ط في  ابألصل ال يض  ٟصوؿ ال جحاف كالظهور. انظ : العزيز  بقاء اٟدث، كال
 . ُّّ/ُ، اجملموع َُُ/ُ
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 مث دثحييٍػػػ أف اٟػػػدث يف شػػػك ١ػػػن كالػػػورع :(ُ)عبدالسػػػبلـبػػػن  الػػػدين عػػػزٌ  الشػػػي  قػػػاؿ
 .(ِ)جازمة نيت  لتكوف يت ه 

 ،ٕديػد فهػو كإال طهارتػ  فػ ض فعػن ،٤داث كاف إف أن  كنول توضه كلو :الب وم قاؿ
 .(ّ) اعادت  جي  ال اٟدث تيقن فلو ،الف ض عن ص 

 أف كحيتمػل شػيئا فيػ  أر فلػ  ،ا١نسػية علػ  مث ا٠مػ  من صبلة نس  كلو :النوكم قاؿ
 .(ْ)أظه  ك  ا اإلعادة كجوب بعدـ الق   كحيتمل  نا الوجهُ على يكوف

 .الرضرء أداء برضرئو ينري أن :ٓ()الثالث الرجو
 ا١ تسػػل نػػول لــر ككػػ ا .(ٔ) طيةالٌشػػ ابلف يضػػة كا١ػػ اد .فيصػػ ٌ  الوضػػوء ف يضػػة أٌدل إذا

                                  
بن أيب القاس  السلم  الدمشق ، شي   بن عبد السبلـ أبو دمحم عز الدين عبد العزيز(  و: (ُ

بن عبد السبلـ،  كا١سلمُ كأحد األئمة األعبلـ سل اف العلماء، كمن مؤلفات : تفسَ العز اإلسبلـ
ال اية يف اختصار النهاية، كالقواعد )قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ(، كالكبلـ على األٝاء اٟسٌ 

َة اتباعنا للحديث، كالقواعد الص  ل، كفتاك  َة كةَ ذلك، مفيد، ككتاب الصبلة في  اختيارات كث ل كب
، طبقات َِٗ/ٖ ػ. انظ : طبقات الشافعية الكربل للسبك  َٔٔ ػ، كتويف: ٖٕٓكمولد : 

 .  َُٗ/ِ، طبقات الشافعية البن قاض  شهبة ّٕٖ/ُالشافعيُ أليب الفداء 
 . ُٖ/ِ( انظ : قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ (ِ
 . ُّٖ/ُ( انظ : الته ي  (ّ
ًدد يف النية كلكن يعفى عن ت دد ، ف ن  مض   إىل ذلك. انظ : اجملموع ( قاؿ النوكم: ك و (ْ م
ُ/ِّّ . 
 ( فه      كيفية النية الثالثة من الوضوء ال فا ية. (ٓ
( قاؿ ال افع : الوج  الثالث: أداء ف ض الوضوء، فيصٌ  الوضوء هب   النية؛ كما إذا نول ا١صٌل  (ٔ

تربة يف الوضوء ٞهة كون  ق بة، فهشب  سائ  الق ابت. انظ : العزيز أداء ف ض الصبلة، ك  ا ألف النية مع
ُ/َُُ . 
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 .ال سل ف ض
 .(ِ)فوجهاف الوضوء أك (ُ)الٌصحي  على يص ٌ  مل الٌ هارة بوضوئ  نول ولر
 .(ّ)يص  مل ،ال سل اٞن  نول ولر
 .(ْ)ٕديد  يستح  ال إذ ،الٌصحي  على التٌيم  ف ض يةٌ بن التيٌم  يص ٌ  كال

 :(ٓ)كيتصٌور
 كاٞ ي  ا١اء كجود م  متيم و  كلٌ  يف. 
 يف كبقػػػ  ،يصػػل  كمل تػػيم  مػػن علػػى ال لػػػ  جيػػ  ال :قولنػػا علػػى قاعػػدة كيف 

 نفػػ  كللنافلػػة النافلػػة نفػػ  للف يضػػة فيتصػػٌور ،الثانيػػة الصػػبلة كقػػ  إىل موضػػع 
 .الف يضة

 فرع
 :(ٔ)أكج  الوضوء ٕديد ل  ح   ستى يي  فيمن
 جػػػػػـز كبػػػػػ  ،نفػػػػػبل أك ف ضػػػػػا صػػػػػبلة بوضػػػػػوئ  صػػػػػٌلى ١ػػػػػن ييٍسػػػػػتىح ٌ  أنٌػػػػػ  :أصػػػػػٌحها 

                                  
( قاؿ النوكم: كلو نول ال هارة كمل يقل: عن اٟدث، مل جيزئ  على الصحي  ا١نصوص. انظ : (ُ

 . َٓ/ُال كضة 
كايين ( قاؿ النوكم: إذا نول احملدث الوضوء فق  فف  ارتفاع حدث  كجهاف حكامها ا١اكردم كال  (ِ

 . ِّٖ/ُأصحهما ارتفاع . انظ : اجملموع 
، ِّٗ-ِّٖ/ُ، اجملموع َُُ/ُ( مل جيزئ  ألن  قد يكوف عادة كقد يكوف مندكاب. انظ : العزيز (ّ

 . ُّٓ/ُالنج  الو اج 
( فٌ ؽ أئمة ا١    بُ الوضوء كالتيم ، أبف الوضوء ق بة مقصودة يف نفسها؛ إذ يستح  (ْ

َ ؛ ك٢ ا ال يستح  ٕديد . انظ : هناية ا١ ل  ٕديد ا. كالتيم  ال ي  . ٕٓ/ُعٌ إال ل 
 ( أم: يتصٌور يف ٕديد التيٌم . (ٓ
( قاؿ ابن ال فعة: ك٤ل االتفاؽ على استحباب  إذا صلى ابألكؿ ف ضا كأراد أف يصل  ف ضا آخ ؛ (ٔ
 . ّٕٕ/ُكاف يتوضه يف ةال  أحوال  لكل صبلة. أنظ : كفاية النبي  -علي  السبلـ-ألن  
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 .(ُ)الب وم
 الفوراين جـز كب  ف يضة ب  صٌلى ١ن ييستح    :كاثنيها(ِ). 
 ا١صػح  كمػ  م لقػا ال هػارة علػى يتوقػ  مػا بػ  فعػل ١ػن ييستح ٌ  :كاثلثها، 

 .(ّ)دمحم أبو جـز كب 
 الشاش  كاختار  ،الوضوء ل  يستح  ما ب  فعل ١ن ييستح ٌ  :كرابعها(ْ). 
 كعلػى :االمػاـ قاؿ .شيئا بوضوئ  يفعل مل كإف متوضئ لكل يستح ٌ  :كخامسها 

 ةسػػل  حكػػ  يف فهػػو كإال التف يػػ  بػػ  حيصػػل كمػػن بينهمػػا يتخلػػل أف شػػٌ ط ، ػػ ا
 .(ٓ)رابعة

 فعػل قبػل كييكػ   ،ييك   كال كالشك  التبلكة سجدة بعد التجديد ييسىن   ال :األكؿٌ  كعلى
 .(ٔ)ابلوضوء سجود أك صبلة

 الوضػػوء جيزئػػ  كال التجديػػد عليػػ  جيػػ  :فقػػاؿ الوضػػوء نػػ ر إذا مػػا عليػػ  القاضػػ  كخػػ ٌج
 ال كقيػػل :قػػاؿ .(ٕ)يكفػػ  مل ابألكؿ يصػػل  أف قبػػل جػػدد فلػػو ،شػػ عا كاجػػ  ألنػػ  اٟػػدث عػػن

                                  
 . ّٕٕ/ُ، كفاية النبي  ْٗٔ، َْٕ/ُ، اجملموع ِٕٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ُ
 /ب. َُاإلابنة ؿ ( انظ : (ِ
 . َٔ/ُ( انظ : اٞم  كالف ؽ (ّ
 . ُٖٓ-ُْٖ/ُ( انظ : حلية العلماء (ْ
( صورة ا١سهلة: كلو توضه، كمل يؤد بوضوئ  شيئا، كأراد أف جيدد فهل ييستحٌ  أـ ال؟ قاؿ اإلماـ: (ٓ

د زماف يق  األظه  أن  ال يستح  ك  ا ا٠بلؼ عند اإلماـ في  إذا ٗلل بُ الوضوء األكؿ كالتجدي
ٔثل  تف ي ، فهما إذا كصل التجديد ابلوضوء، فهو يف حك  ال سلة ال ابعة. انظ : هناية ا١ ل  

ُ/ُٓٓ . 
 .ّّٕ/ُ، كفاية النبي  َْٕ/ُ( انظ : اجملموع (ٔ
( صورة ا١سهلة: لو ن ر أف يتوضه انعقد ن ر ، كعلي  ٕديد الوضوء بعد أف يصل  ابألكؿ صبلة. (ٕ

ف ف توضه ك و ٤دث مل جيزئ  عن ن ر  ألن  كاج  ش عا. كإف جدد الوضوء قبل أف يصل  ابألكؿ مل 
 . ّْٕ/ُخي ج عن ن ر . نقل  النوكم عن القاض  حسُ. انظ : اجملموع 
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 .(ِ)ابلن ر (ُ)الوضوء/ يلزم 
 يلزمػػػ  مل حػػػدث عػػػن ٢ػػػا توضػػػه كإذا لزمػػػ  صػػػبلة لكػػػل الوضػػػوء نػػػ ر إذا :ا١تػػػويل كقػػػاؿ

 .(ّ)كالن ر الش ع لواجي الواحد الوضوء يكفي  بل اثنيا ٢ا الوضوء
 .(ْ)الصحي  على ينعقد مل ،التيٌم  ن ر ولر
 .(ٓ)الصحي  على ال سل ٕديد يستح  وال
 يستح  :كقيل. 

 .(ٔ)ب لك مستعملة تصَ ال طهارت  ألف كي ً ى  كحد  الق آف ق أ فلر
ًط ال أن  كالٌصحي   هللا إىل إضػافتها الثبلثة كجو ها اختبلؼ على الوضوء نٌية يف ييٍش

 .(ٕ)تعاىل

                                  
 /ب. ّٖ( ؿ (ُ
 . ّْٕ/ُكقاؿ ب  ا١تويل. انظ : اجملموع  ((ِ
 ( نقل  النوكم عن . انظ : ا١صدر الساب .(ّ
دد. انظ : الته ي  (ْ ، ُّٔ/ُِ، العزيز ِٕٔ/ُ( ألف التيم  يؤتى ب  عند الض كرة كألن  ال جيي

 ، َِٗ/ٖ، كفاية النبي  َِّ/ّ، ال كضة ْٓٓ/ٖاجملموع 
ًةي  يف التجدي(ٓ د إمنا كرد يف الوضوء، كال سل لي  يف معنا ؛ ألف موج  ( ك و ا١   . ألف ال

الوضوء أةل  كقوعا كاحتماؿ عدـ الشعور ب  أق ب فيكوف االحتياط في  أمت. انظ : هناية ا١ ل  
 . ّْٕ/ُ، اجملموع ُّٗ/ُ، العزيز ّْٖ/ُ، الوسي  ُٓٓ/ُ
ث. انظ : ْ  ا١    ( قاؿ الب وم: يك   التجديد؛ ألن  يصَ كهن  زاد الوضوء على الثبل(ٔ
 . ِٕٔ/ُ، الته ي  َُٔ/ُ
: سب  ا٠بلؼ:  ل النية يف الوضوء على سبيل الق ابت أـ للتمييز؟. انظ : (ٕ ( ك و ا١   . قل ي

 . ّّْ/ُ، اجملموع َُُ/ُالعزيز 
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 :فروع
 :األول

 بػ  حيصػل شػيئا ذلػك مػ  كقصػد (ُ)ا١تقٌدمػة الثبلثػة الوجػو  أحػد علػى الوضوء نول لر
 .(ِ)الصحي  على ص ٌ   كالتنظٌ  دكالتربٌ  يقصد  مل أك قصد 

 الف ضػػية بصػبلت  ا١سػػجد داخػل نػػول إذا فيمػا الػػوجهُ الصػبلحبػػن كا ال افعػ  كأجػ ل
 .(ّ)ةكالتحيٌ 

ـــــر  إمػػػػػا ،ال هػػػػػارة نيٌػػػػػة كجػػػػػود مػػػػػ  كػػػػػاف فػػػػػ ف .أثنائػػػػػ  يف التنظٌػػػػػ  أك التػػػػػرٌبد نػػػػػول فل
 .أكال نوا  لو كما فهو عيزكهبا بٍعد حينئ و  بعىٍوًد ا أك ابستصحاهبا
 فهنػػا االبتػػداء يف يصػػَ ال :قلنػػا فػػ ف ،يٍ فضػػها كمل نسػػيها فػػ ف ؛عزكهبػػا بعػػد كػػاف فػػ ف
 :كجهاف
 مث اٟػػػدث رفػػػ  نػػػول ،الفصػػػل ي ػػػل مل فػػػ ف بعػػػد ا ةسػػػل  مػػػا ب ػػػبلف :أصػػػٌحهما 

 .(ْ)التربد يةبن ةسل  ما ةسل
 .(ٓ)اٞمهور قال  ك ا ا١واالة كجوب قوال فيها يستهن ؟ أك بٍفي ،طاؿ كإف
 الػػوجهُ علػى اءبنػ يسػتهن ؟ أك بػٍي  ػػل الفصػل ي ػل مل إذا :كالب ػوم القاضػ  كقػاؿ

 .(ٔ)األعضاء على النية تف ي  جواز يف

                                  
 .ِٔٔ-ِٕٓ-ِْٓانظ : ص   ((ُ
، ِّٓ/ُاجملموع ، َُِ/ُ، العزيز ٖٓ/ُ، هناية ا١ ل  ٔٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ِ

 . َُٔ/ُال كضة 
 . ُُّ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َُِ/ُ( انظ : العزيز (ّ
، النج  ْٗ/ُ، ال كضة ِّٖ/ُ، اجملموع َُٓ/ُ، العزيز ِّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ْ

 . ُِٔ/ُ، هناية احملتاج ُٔٗ/ُ، ٖفة احملتاج ُّٕ، ُّٔ/ُالو اج 
( قاؿ النوكم: كإف طاؿ فهل يبٍ أـ يستهن  الوضوء؟. في  القوالف يف جواز تف ي  الوضوء (ٓ

 . ِّٖ/ُالصحي  جواز  فيبٍ     ط يقة اٞمهور. انظ : اجملموع 
 . ِِٔ/ّ، الته ي  َِٗ/ُ( انظ : التعليقة (ٔ
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 .(ُ)األعضاء على النية تف ي  بعدـ القوؿ م  اءبنال ّواز ا١اكردم كص ٌح
 .(ِ)(...) كص ٌح

 .(ّ)صٌحت  دنيج بنال جـز كب  :كاثنيهما
 أك كالتػربد اٞنابة رف  ب سل  ا١ تسل نول إذا فيما كجي م ،أكج  ثبلثة ذلك من كخي ج

 .التنٌظ 

 :الثاين ْ()]الفرع[
 كجهػاف حصػو٢ما ففػ  ،اٞمعة كةسل اٞنابة رف  ،اٞمعة يـو ب سل  اٞن  نول لر
 كفيػػ  اٞمعػػة؟ يػػـو ةسػػل سػػٌنة مػػؤداي يكػػوف  ػػل للجنابػػة االةتسػػاؿ أفػػ د لػػو أنٌػػ  علػػى يٍبًنيىػػاف
 :قوالف

 نع  ،ال افع  قال  ما على :أصٌحهما(ٓ). 
 األكث ين عند األظه  ك و :النوكم كقاؿ .ال :كاثنيهما(ٔ). 

 .عنهما جيزئ  ال   ا :فقيل
 .(ُ)إبجزائ  االماـ ق   األٌكؿ كعلى

                                  
ية بعد ذلك إذا مل ي ل ( لعٌل الصواب أف ا١اكردم جٌوز تق ي  النية عل  األعضاء م  استئناؼ الن(ُ

الفصل. قاؿ ا١اكردم: أما تق ي  النية على أعضاء ال هارة فقد اختل  أصحابنا في ، كصورت : أف 
ينوم عند ةسل كجه  رف  اٟدث عن كجه  كحد  كينوم عند ةسل ذراعي  رف  اٟدث عنهما ال 

 . ٗٗ-ٖٗ/ُكم ةَ كك لك عند كل عضو ففي  كجهاف: أظه مها أف ذلك جائز. انظ : اٟا
 ( ك ا يف ا١خ وط. فالكلمة ةَ مق كءة. (ِ
 . ْْٓ/ُ( يعٍ: صٌحة االستئناؼ دكف بناء النية. نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ّ
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ْ
( ك و ا١   . قاؿ النوكم: لو نول ب سل  ةسل اٞنابة كاٞمعة حصبل ٚيعا. انظ : التعليقة (ٓ
 . ِّٔ/ُ، اجملموع ٗٗ/ُ، العزيز ّْٓ/ُ
 . ْٗ/ُ( انظ : ال كضة (ٔ
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 ،التػػػػربد يػػػػةبن اٟػػػػدث رفػػػػ  نيػػػػة قػػػػ ف إذا فيمػػػػا ا١ػػػػ كوراف الوجهػػػػاف فيػػػػ  :ال افعػػػػ  كقػػػػاؿ
 .(ِ)يض ٌ  ال أن  كاٌلصحي 
 .(ّ)ق عا حصبل كالعيد اٞمعة ةسل  ب سل  ا١ تسل نول ولر
 .(ٓ)األص ٌ  يف الثبلثة حصل  اٞنابة كةسل نوامها (ْ)/ولر
 :أكج  ثبلثة عنهما إجزائ  فف  خاصة اٞمعة ةسل نول ولر
 اٞمي  حصوؿ :كاألكؿ. 
 حصو٢ما عدـ :كالثاين. 
 اٞنابة دكف اٞمعة عن جيزئ أن  :اثلثها :أصٌحها(ٔ). 

 َ  .النافلة استباحة  ا١تيمٌ  نول لو ما كنظ
 حصول  فف  اٞمعة ةسل كنفى اٞنابة ةسل نول ولر: 
 .(ٕ)لئلماـ احتماؿ
 .(ٖ)ا١ن  :كالظا  

 :الثالث ٗ()]الفرع[
 الثانيػػة يف فان سػػل ،األكىل ال سػػلة يف كضػػوئ  أعضػػاءً  مػػن جػػزءو  ةسػػلى  ا١توٌضػػئي  تػػ ؾ لــر

 :الثالثة أك
                                                                                                                                                                    

 . ٗٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 . َُِ/ُ( انظ : العزيز (ِ
 .ِّٔ/ُ، اجملموع ٗٗ/ُ، العزيز ّْٓ/ُالتعليقة ( انظ : (ّ
 /أ. ّٗ( ؿ (ْ
 . ِّٔ/ُ، اجملموع ُُٓ/ُ( انظ : كفاية النبي  (ٓ
 . ِّٔ/ُ، اجملموع ِْٓ/ُ، الوسي  ُّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ٔ
 . ٗٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٕ
 . ّٗٗ/ُ، النج  الو اج ِّٔ/ُ، اجملموع َُِ/ُ، العزيز ِْٓ/ُ( انظ : الوسي  (ٖ
 سياؽ. (     الزايدة يقتضيها ال(ٗ
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 ةسػلة كلػ  كذلػك ،أجػزأ  ،اٟػدث رفػ  فيهػا ان سػل الي ابل سلة كقصد ب  عل  ف ف 
 .(ُ)م تُ بعد  ةسلة فييستح ٌ  كاحدة

 كجهػاف فيػ  أخػ ل؟ يػةبن ةسلة إىل حيتاج أـ جيزئ  فهل ،السنة هبا كقصد يعل  مل كإف 
 :أصلُ على خٌ جومها

 األكىل؟ يف تقدح  ل أخ ل نية كحدث  الوضوء نية عزب  إذا :أحدمها. 
 األصػػل يكػػوف أف كمقتضػػامها ال هػػارة لػػ  يسػػتح  مػػا بوضػػوئ  نػػول إذا :كالثانيػػة 

 .(ِ)ةالصحٌ  األص ٌ  لكن الصحة عدـ
 .(ّ)يص ٌ  ال أن  فاألص ٌ  ،الوضوء ٕديد يف ان سل ولر
ًكؾ ا١وضػػ  نسػػ  ولــر  صػػ ٌ  تػػ ك  مث اٟػػدث رفػػ  يػػةبن الوضػػوء فهعػػاد توضػػه أنػػ  أك ا١ػػ

 .(ْ)ق عا
 اءبنػػ ك ػػو ثػػبلاث فتوضػػه ٧اسػػة األعضػػاء بعػػ  يف كػػاف إذا مػػا عليهمػػا القاضػػ  كخػػ ٌج

 .(ٔ)(ٓ)تقدما كقد ،كاٞن  اٟدث ت ف  ال الواحدة ال سلة أف يف الوجهُ أحد على
 اسػػػتئناؼ  لػػػ أـ سػػػب  مػػػا يػىٍب ػػػل فهػػػل الثانيػػػة ا١ػػػ ة يف اٞػػػزء ب سػػػل ييعتػػػدٌ  ال قلنػػػا فػػػ ف

  .؟(ٕ)النية

                                  
( قاؿ النوكم: األص  ارتفاع اٟدث ابل سلة الثانية كالثالثة، كاألص  عدـ االرتفاع يف مسهلة (ُ

التجديد ألف ال سبلت الثبلث طهارة كاحدة، كأما التجديد ف هارة مستقلة مف دة بنية مل توج  إىل رف  
 . ِّّ/ُ، اجملموع َُْ/ُ، العزيز ِٓٓ-ِْٓ/ُاٟدث أصبل. انظ : الوسي  

 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ِ
 . ِّّ/ُ، اجملموع َُْ/ُ، العزيز ِٓٓ-ِْٓ/ُ( انظ : الوسي  (ّ
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
 .ُِْص  انظ : ((ٓ
 . ِٓٓ-ِْٓ/ُ( انظ : التعليقة (ٔ
: مل أجد جواب     ا١سهلة يف مظان .(ٕ  ( قل ي
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 يف جػػزءان  اٞنػػ  تػػ ؾ لػػو فيمػػا كجيػػ ايف (ُ)ال ابػػ  الفػػ ع يف اآلتيػػاف الوجهػػاف فيػػ  اءبنػػكال
 .فيػ  يسػتح  الٌتكػ ار أف ،الصػحي  القػوؿ علػى الثالثػة أك الثانيػة يف فان سػل ،األكىل ال سلة
 .الوضوء نسياف م  التربد لنية يكوف أف فيشب  يستحٌب  مل ف ف

 :الرابع ِ()]الفرع[
 ككػ ا ،خاصػة اٟػدث رف  الوج  ةسل عند ينوم ؛أعضائ  على النٌيةى  ا١توضئ فٌ ؽ لر

 .(ّ)األص ٌ  يف ص ٌ  األعضاء ابق  يف
 إف :كقػػاؿ ،عليهمػػا االمػػاـ كرتٌبهمػػا .األفعػػاؿ تف يػػ  قػػوؿ علػػى الػػوجهُ بعضػػه  بػػٌك 
 .(ْ)كجهاف   ا فف  جٌوزان 

َ  عػػػن دفعػػػ  كبقػػػ  العضػػػو عػػػن دفعػػػ  نػػػول إذا ٔػػػا صىػػػوَّر ا مىػػػنٍ  كًمػػػٍنه   الفػػػ ٍعً  كيف ،ةػػػ
َتفػػ  ،الظػػا   ك ػػو ارتفاعػػ  يف يتجػػزأ اٟػػدث أف إىل إلتفػػاته   كقػػاؿ .ب سػػل  عضػػو كػػل عػػن ف
 .(ٔ)ال هارة (ٓ)كماؿ/ عند عضو كل عن ي تف  كإمنا ،ال :االماـ

ا  :قلنا ف ف ،إبب اؿ أك ْدث أثنائ  يف الوضوء ب ل إذا فيما اخلالف فائدة تظه  كرٌٔ

                                  
 .ِٕٓ-ِْٕانظ : ص  ((ُ
 (     الزايدة يقتضيها السياؽ. (ِ
: ك       ا١سهلة يف تف ي  النية عند ال هارة. انظ : التعليقة (ّ ، ِٕٓ/ُ( ك و ا١   . قل ي

، ََِ/ُ، ٖفة احملتاج َِّ/ُ، النج  الو اج ٌِّٗ/ُ، اجملموع َُْ/ُ، العزيز ِِّ/ُالته ي  
 . ُٔٔ-ُٓٔ/ُهناية احملتاج 

فف  ٕويز تقسي  النية كجهاف: أحدمها اٞواز، كالثاين ال جيوز؛ فً ف  ( قاؿ ب  اإلماـ اٞويٍ:(ْ
الوضوء كإف جيٌوز تف ي  أركان  قي بةه كاحدة ي تب  حك  أكل  ْك  آخ  ؛ فً ف من ةسل كجه ، مل يق  
ابرتفاع اٟدث عن كجه ، ما مل يتم  الوضوء؛ ًإذ لو أراد م َّ ا١صح  بوجه  ا١ سوؿ، مل جيد ًإىل 

 . ْٗ/ُك سبيبلن. انظ : هناية ا١ ل  ذل
 /ب. ّٗ( ؿ (ٓ
 . ْٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٔ



 

 

 275 

 يف صفة الرضرء اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .مستعمبل؟ ا١اء يكوف  ل يب ل
 يثػاب  ػل أثنائػ  يف ب ػل إذا الوضػوء أف ك ػو علي  جيتخ ٌ  أف جيوز شيئا ال كايين كذك 

َ  مػ اد ألنػ  عليػ  يثػاب ال فػ ف ،كالصػبلة علي  يثاب أف حيتمل :فقاؿ فعل ؟ ما على  .(ُ)ل ػ
 .فبل كإال أثي  اختيار  ب َ ب ل إف يقاؿ كأف

 ٚيػ  عػن عضػو كػل ةسل عند اٟدث رف  ينوم أف ا١سهلة صور من بعضه  كجعل
 .(ِ)عليها مي تَّ    ا :الصبلحبن ا كقاؿ .األعضاء

 الضرورة وضرء :الثاين النرع
 .ا١ مٌ  أك البوؿ كسل  حاضةتكا١س دائ  حدث ب  من كضوء :وىر
 :أكج  ثبلثة في  الصبلة؟ كاستباحة اٟدث رف  نٌية بُ جيم  أف علي  فهل
 نع  :أحد ا. 
 األص ٌ  ك و اٟدث رف  نية يكفي  :كاثلثها(ّ). 

 .الصػػبلة م لػػ  أك نفػػبل أك ف ضػػا ا١سػػتباح كػػوف يف الٌنظػػ  مثٌ  بينهمػػا اٞمػػ  كييسػػتح ٌ 
 .التيم  يف ٦ا النفل نول إذا ،ل  يباح كفيما

 .(ْ)قوؿ يف التيم  ٓبلؼ نف  يستبيحها الي الصبلة تعيُ علي  كلي  :ا١اكردم قاؿ
 :أكج  بوضوئ  الض كرة صاح  حدث ارتفاع ويف

                                  
 . ُّ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ُ
 . ُّّ-ُِّ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  (ِ
( لعٌل الصواب  و الوج  الثاين: أن  ال يكفي  نية رف  اٟدث فق ، كلو اقتص ت على نية (ّ

االستباحة جاز على األصٌ  كما أشار  اإلماـ ال افع  كالنوكم، كب  ق   اٞمهور. قاؿ النوكم: كأما 
زيه  ني ة استباحة ٦ٌن ب  حدث دائ  ففيه  ثبلثة أكج  الصحي  ال ٕزيه  نية رف  اٟدث كحد ا ٕك

، العزيز ِٔٓ/ُ، الوسي  ٓٓ/ُالصبلة ألن  ال ي تف  حدثه  م  ج اين . انظ : هناية ا١ ل  
 . ُّٔ/ُ، النج  الو اج ِِّ-ُِّ/ُ، اجملموع ِِٖ/ُ، ال ياة يف اختص  النهاية َُّ/ُ
 . ٓٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ْ
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 بقائ  م  الصبلة كيستبي  من  ش ء ي تف  ال :أصٌحها(ُ). 
 لل هارة كا١قارف الساب  اٟدث ي تف  :كاثنيها. 
 كالبلح  ا١قارف دكف الساب  ي تف  :كاثلثها. 

 فروع
يٍػ ً جهػ  ك  ا١توضػئ ةسل لر  ؛رجػبل  فان سػل  ا١ػاء يف فوقػ  ،زلػ  مث رأسػ  كمسػ  كيىدى

 :فوجهاف كإالٌ  (ِ)كضوؤ  ص ٌ  للنية ذاك ا كاف ف ف
  صٌحت  القاض  صٌح(ّ). 
 يص  ال :كالب وم(ْ)ا١تويل كقاؿ(ٓ). 
 مػن كيػٍ  و  على الباق  ص ٌ  مث علي  ا١اء فص ٌ  ،ةىيػٍ ى  كأم  ال سل أك الوضوء نول ولر
مها ح ارهتا أك ا١اء ب د لًشدَّةً  التَّ ىه  ً   .(ٔ)ينه  كمل أيم   مل أن  إالٌ  كة

                                  
 .ِِّ-ُِّ/ُاجملموع ، َُّ/ُ، العزيز ِٔٓ/ُالوسي  ( ك و ا١   . انظ : (ُ
 . ِٕٓ/ُ، كفاية النبي  ِّٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ِ
 .  ِٗٓ، ِٖٓ/ُ( انظ : التعليقة (ّ
 بن سعدم اٞهٍ.  ٖقي  نوؼ بن  مف ج ِّٕ-ُّٕ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ْ
ل ( فا١ػػػػػ    أنٌػػػػػ  ال جيزيػػػػػ  ةسػػػػػل الػػػػػ جلُ، قػػػػػاؿ الب ػػػػػوم: كإف كػػػػػاف انسػػػػػيان مل يصػػػػػ  ةسػػػػػل ال جػػػػػ(ٓ

فػػػػبل يصػػػػ   -عنػػػػد الوضػػػػوء؛ علػػػػى ظػػػػا   ا١ػػػػ    كلػػػػو كػػػػاف علػػػػى عضػػػػوو مػػػػن أعضػػػػاء كضػػػػوئ  ٧اسػػػػةه 
 .  ِّٖ/ُ، اجملموع ِِّ/ُةسل  عن الوضوء ما مل ي سل النجاسة. انظ : الته ي  

َ  بصػػػػػػػٌ  ا١ػػػػػػاء عليػػػػػػػ  يف كضػػػػػػػوء  كةسػػػػػػػل ، فصػػػػػػػ  الػػػػػػػبع  كنػػػػػػػول (ٔ ( قػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم: لػػػػػػػو أمػػػػػػػ  ةػػػػػػػ
َ  إال أنػػػػػػ  مل أيمػػػػػػ    ا١ت هػػػػػ  مث صػػػػػػ  البػػػػػاق  يف حػػػػػػاؿ كػػػػػػ   ا١ت هػػػػػ  فيهػػػػػػا الصػػػػػ  لػػػػػػربكدة ا١ػػػػػػاء أك ةػػػػػ

، اجملمػػػػػػػػوع َُٖ/ُ، البيػػػػػػػػاف َِٖ/ُكمل ينهػػػػػػػػ ، فينب ػػػػػػػػ  أف تصػػػػػػػػ  ال هػػػػػػػػارة. انظػػػػػػػػ : ْػػػػػػػػ  ا١ػػػػػػػػ    
 .  َٗ/ُ، ال  ر البيهة ّّٕ/ُ
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 .(ُ)طهارت  تىًص َّ  أف يػىٍنب   :ال كايين قاؿ
ً  عليػػ  صػػ ٌ  مث الػػبع  كةسػػل الٌ هػػارة نػػول ولــر ٍَ ًٍَ  ةػػ  الٌ هػػارة كنًيَّػػة ،كىًعٍلًمػػ ً  ًإٍذنًػػ ً  ًب ىػػ

َ  فعل ال فعل  تناكل  النٌية ألف ،يص ٌ  مل عن  عازبةن   .(ّ)نظ  كفي  :النوكم قاؿ .(ِ)ة
 بػىٍعػدىمىا علٍيػ ً  ا١ػاءي  فصػ ٌ  ،بػ  األمػ  نسػ  مث كضػوئ  كػل يف عليػ  ا١ػاء بصػ ٌ  أمػ   ولر

 .(ْ)الٌنسياف يض ٌ  كال ص ٌ  فس بن أٍعضىائً ً  بٍع ى  ةسل
َو  زمػػػػنو  يف انتبػػػػ  مث كضػػػػوئ  أثنػػػػاء يف قاعػػػػدا انـ ولــــر  النيػػػػة ٕديػػػػد كجػػػػوب ففػػػػ  ،يسػػػػ

 .(ٓ)كجهاف
ـــر  ،تكػػػن مل كإف .صػػػحيحا ،٢ػػػا الوضػػػوء كػػػاف إف ،(ٔ)القػػػ آف/ قػػػ اءة بوضػػػوئ  نػػػول ول
 .فللصبلة

 .الق آف ق اءة يكف  ال :كقلنا
 فعػن كإال ابقيػا كػاف إف ال ائػ  مالػ  زكػاة نػول لػو كما يص ٌ  أف حيتمل :ال كايين قاؿ
 .(ٕ)اٟاض 

                                  
 .  َِٖ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
 .  َِٖ/ُ( قاؿ ب  ال كايين. انظ : ْ  ا١    (ِ
 .  ّّٕ/ُ( انظ : اجملموع (ّ
 .َٗ/ُ، ال  ر البيهة ّّٕ/ُ، اجملموع َُٖ/ُالبياف ( ك و ا١   . انظ : (ْ
( قاؿ العبادم يف حاشيت : ك ل يق   النية نـو ٦كن؟ كمقتضا  ت جي  عدـ ق عها يف اليسَ كإف (ٓ

ة يف ش ح البهجة الوردية الكثَ يق عها، كا١عتمد عدـ الق   م لقا. انظ : حاشية العبادم لل  ة البهي
 . ّّٖ-ّّٕ/ُ، اجملموع َِٖ/ُ. كانظ : ْ  ا١    َٗ/ُ
 /أ. َْ( ؿ (ٔ
( صورة ا١سهلة: لو قاؿ: نوي  ب  ق اءة الق آف حفظنا إف كان      النية كافية يف جواز أداء (ٕ

:     زكاة مايل الف ض ب ، كإف مل تكن كافية نوي  أداء الصبلة ب ، حيتمل أف يقاؿ: جيوز كما لو قاؿ
ا. انظ : ْ  ا١    

ن
ا فهو انفلة، جيوز عن الزكاة إذا كاف سا١

ن
ا، كإف مل يكن سا١

ن
ال ائ  إف كاف سا١

ُ/َِٖ . 
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 .(ُ)نيت  يص  ال أف ينب   ٧  مكاف يف الصبلة بوضوئ  نول ولر :قاؿ

 .الرجو غسل :الثاين الفرض
ئي  يػىٍ ًسلي ي  أفٍ  ييٍشتػى ىطي  كال اٍنً سىالي ي  :ًب ىٍسل  كا١ اد  .األعضاء ابق  يف اٟك  كك ا ا١توضًٌ
 :مسهلتاف كفي 

 .هحدّ  يف :األوىل
لأو  .قنال َّ  من أقػٍبىل ما آخ  إىل اٞبهةً  تٍس ي ً  مبتدأً  من :وطأر 
شىٍحمىة من :وَعر ضأو

 .األذف شحمة إىل األذف (ِ)
 .ال أس من فهما ،اٞبُ أعبل ابلٌناصية احملي اف البياضاف كمها ،(ّ)النػٍَّزعىتاف من  فيخ ج

 .(ْ)ا٠بلؼ من خ كجا ةسلهما يستح  لكن أجزأ  عليهما مس  لر
 .ال أس من فهو ،(ٓ)الصل  موض  من  كخي ج

 :أكج  ثبلثة الع ارين أبعلى متصبلف األذنُ جاني يف كمها :(ُ)الصدغُت ويف
                                  

 . َِٖ/ُ( قاؿ ب  ال كايين. انظ : ْ  ا١    (ُ
ش ح ـ(، اجملموع ا١ يث  )مادة: ََُ/ّما الف يف أسفلها ك و معل  الق ط. انظ : العُ  (   :(ِ
 )مادة: ش ح ـ(.  َّٔ/ُ)مادة: ش ح ـ(، ا١صباح ا١نَ  ُٕٗ/ِ
)مادة: ف  ّٗٓ/ُالبياض ال م ا٨س  عن  شع  ال أس من جاني مقدـ ال أس. انظ : العُ (   : (ّ

)مادة:  ََٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ْٖ/ِ، هت ي  الل ة ِٔز ع(، الزا   يف ة ي  ألفاظ الشافع  ص
 ف ز ع(. 

، ُّْ/ُ، ش ح مشكل الوسي  ِٕٓ/ُ، الوسي  ُّٓ/ُ، اٟاكم ٓٗ/ٖ( انظ : ٥تص  ا١زين (ْ
 . ٗ، منهج ال بلب صُُٔ/ُ، ال كضة ّٔٗ/ُجملموع ا

ال م ا٨س  شع  مقدَّـ رأس . كقيل: ذ اب شع  ال أس من مقدم  إىل مؤخ  ، كإف ذ   (  و: (ٓ
)مادة: صل ع(، ا١صباح ا١نَ  ُِْْ/ّ)مادة: ع صل(، الصحاح  َِّ/ُكس  . انظ : العُ 

 )مادة: صل ع(.  ّْٓ/ُ
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 ال أس من ماأهنٌ  :أصٌحها(ِ). 
 الصبلحبن ا كاختار  ،الوج  من أهنما :كالثاين(ّ). 
 الوج  من عنهما ا٨در كما ال أس من من  األذنُ من استعلى ما :كالثالث. 

 يف يسػػػػػػتوعبها مل إف ككػػػػػػ ا ،اٞبهػػػػػػة اسػػػػػػتوع  إف ،(ٓ)ال مػػػػػػ  موضػػػػػػ  (ْ)فيػػػػػػ  كيػػػػػػدخل
 .(ٔ)ال اج 

 كاألنػػػ  الفػػػ  ابطػػػن كدكف ابطنهمػػػا دكف الشػػػفتُ ٛػػػ ة مػػػن ظهػػػ  مػػػا (ٕ)فيػػػ  كيػػػدخل
 مػا ككػ ا ،ا٠بػث طهػارة يف الظػا   كحكػ  اٟػدث طهػارة يف البػاطن حكػ  ٢ػا فه    .كالعُ
 .(ٖ)ةسل  جي  ال اباللتحاـ الظا   من ب ن

َ ػػػا أك ّ احػػػة البػػػاطن مػػػن جػػػزءا ظهػػػ  ولـــر  أنفػػػ  بعػػػ  ق ػػػ  فلـــر .ةسػػػل  كجػػػ  ،ة
 .(ٗ)الٌصحي  على ظه  ما ةسل كج  ،كشفت 

                                                                                                                                                                    

 ٓٓٔ/ِالشع اف ال اف يتجاكزاف موض  األذف، ا١ٌتصل بشع  ال أس. انظ : ٚه  الل ة مها: ( (ُ
 )مادة: صد غ(.  ّّٓ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِٖ/ُ)مادة: د صغ(، النظ  ا١ستع ب 

، َُٓ/ُ، العزيز ِّٗ/ُ، الته ي  ٖٔ/ُ، ْ  ا١    ِٔٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ِ
 . ُٗٔ/ُ، هناية احملتاج َِّ/ُ، ٖفة احملتاج ّٔٗ/ُاجملموع 

 . ّٔٗ/ُ( نقل  عن  النوكم. انظ : اجملموع (ّ
 ( أم: يف الوج . (ْ
، الكنز الل وم ٕأف يسيل الشع  حى تضي  اٞبهة أك القفا. انظ : خل  اإلنساف ص:  (  و:(ٓ

)مادة: غ  ُٖٗٗ/ٓ)مادة: غ ـ ـ(، الصحاح  َُُِ/ِة الل ة ، ٚه  ُٖٓ/ُ، اٞ اثي  ُٖٕص: 
 . ِّّ/ُـ ـ(، النج  الو اج 

، العزيز ِٗٓ/ُ، الوسي  ُُٓ/ُ، البياف ِّٗ/ُ، الته ي  َٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٔ
 . ُٖٔ/ُ، هناية احملتاج ِِّ/ُ، النج  الو اج ِٖٖ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية َُٓ/ُ
 . ( أم: يف الوج (ٕ
، ّٕٗ/ُ، اجملموع َُٕ/ُ، العزيز ِْٖ/ُ، التعليقة َُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٖ

 . ٕٗ/ُ، ال  ر البهية ِْ، كفاية األخيار ص: ُِّ/ُ، النج  الو اج ُّٔ/ُ، ال كضة ِّٖ
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ٗ
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ًسلة اللحية وليست  .(ُ)األص ٌ  يف ةسلها كج  كإف ،الوج  من ا١س
 الػ أس مػن جػزء ةسل كجي  .ال وؿ يف كيدخبلف ،الع ض يف كال اية ا١بدأ يدخل كال
 .من  يكن مل كإف ،الوج  استيعاب لًيػىتىحىقَّ  ال قن ٖك  كال قبة

 .الرجو على الناب ة الشعرر :الثانية
 :(ِ)أربعةه  ك   .كىًث ى  أك خ ٌ  ٖتها كما ،ةسلها كج  ،كباقيهما نىدىرىتٍ  إف

 .(ّ)اٟاجباف .ُ
 .(ْ)كالٌشارب .ِ
 .(ٓ)كاألٍ داب .ّ
 .(ٔ)كالع ار .ْ
 .كث  إذا ٖتهما ما ةسل جي  ال :كقيل

ةقى فى نػٍ العى  كك ا ،كا٠نثى ا١ أة ٟية شع  فيها كيلتح 
 .(ِ)ال اج  يف (ُ)

                                  
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ُ
 ( ألٌف     الشعور األربعة ال تسً ما ٖتها ةالبا. (ِ
الشع ات النابتة على ح كؼ اٟجاجُ ٝك  حاجبا ١نع  العُ من األذل. انظ : خل   ( مها:(ّ

)مادة: ح ج  ُُِ/ُ، ا١صباح ا١نَ ٖٗ/ْ، هت ي  الل ة ُٕٗ، الكنز الل وم صٖاإلنساف ص
 ب(. 
، ُٖٕ، الل ائ  يف الل ة صُُّ/ُالشع  الناب  على الشفة العليا. انظ : ٚه  الل ة  (  و:(ْ

 )ابب الشُ(.  ْٕٕ/ُا١عج  الوسي  
، النظ  َّّ/ُ، ٚه ة الل ة ُّٔ/ُٚ   دب، ك و: شع  جفن العُ. انظ : اٞ اثي   (   :(ٓ

 )مادة: ق د ب(.  ّٓٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِْٗ/ِا١ستع ب 
مها الشع اف ا٠فيفاف ا١قاببلف لؤلذف. كأما الع ار  و:  و ما بُ بياض األذف كبياض  ( الع اراف:(ٔ

، اتج الع كس ٕٔ/ُ)مادة: ع ذ ر(، ا١خصص  ّٕ/ِالوج . انظ : احملك  كاحملي  األعظ  
 )مادة: ع ذ ر(.  ّٖٗ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِٖ/ُ، النظ  ا١ستع اب )مادة: ع ذ ر( ْٕٓ/ُِ
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 (ّ)إىل/ ا١ػاء إيصػاؿ كجػ  ،البشػ ة منهػا تظه  ف جة اللحية كبُ بينها كاف إف :كقيل
 .فبل كإال منبتها
 :كالعارض الٌلحية كشىٍع ً  كثافت  تػىٍندير مل كإف اخلدّ  وشعر
 الوج  خد يف الداخلة منابت  إىل ا١اء كايصاؿ ةسل  كج  ،خفيفا كاف ف ف. 
 اٞديد على منابت  دكف ظا    ةسل كج  ،كثيفا كاف كإف(ْ). 
 فوجهاف كثيفا كبعض  خفيفا بعض  كاف كإف: 

 حكم  منهما لكل أف :أصٌحهما(ٓ). 
 منابت  إىل ا١اء إيصاؿ فيج  ،ا٠في  حك  للكل لي  :كاثنيهما. 

 لزمػ  ،ينفػ د كال منػ  ديتػاز ال ا٠في  أثناء بُ متف ًٌقنا الكثي  كاف إف :ا١اكردم كقاؿ
 .(ٔ)كالبش ة الشع  ةسل

 البشػ ة ةسػل كجػ  ،كثي  كبينهما خفيفُ ٟيت  جانبا كاف منٍ  أفٌ  :الشافع  كعن
 .(ٖ)ة ي  ك و :النوكم قاؿ .(ٕ)اكل 

                                                                                                                                                                    

، احملك  كاحملي  ُٕٗ/ُ، اٞ اثي  َُّ/ِالشع  الناب  على الشفة السفلى. انظ : العُ  (   :(ُ
 )مادة: ع ؼ ؽ(.  ُْٖ/ِ)مادة: ع ؽ(، ا١صباح ا١نَ  ُْٓ/ِاألعظ  

، ال كضة ّٖٕ، ّٕٕ/ُ، اجملموع َُٖ، َُٕ/ُ، العزيز ُِٔ/ُالوسي   ( ك و ا١   . انظ :(ِ
 . َِْ/ُ، ٖفة احملتاج ِّّ/ُ، النج  الو اج ِْٗ/ُ، كفاية النبي  ّٓ-ِٓ/ُ
 /أ. ُْ( ؿ (ّ
، ال كضة ّٖٕ، ّٕٕ/ُ، اجملموع َُٖ، َُٕ/ُ، العزيز ُِٔ/ُالوسي  ( ك و ا١   . انظ : (ْ
 .َِْ/ُ، ٖفة احملتاج ِّّ/ُلنج  الو اج ، اِْٗ/ُ، كفاية النبي  ّٓ-ِٓ/ُ
 ا١صادر السابقة.( ك و ا١   . انظ : (ٓ
 . ُُُ/ُ( انظ : اٟاكم (ٔ
 . ّٕٓ/ُ( نقل  النوكم حكاية أيب سهل الصعلوك  عن نٌص الشافع . انظ : اجملموع (ٕ
 . ّٕٓ/ُ( انظ : اجملموع (ٖ
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 :ُ()العارض ويف
 قػاؿ .(ّ)ا١ػ    ظػا   (ِ) ٌ سً خى  ٍ السَّ  كجعل ،كث  كإف ٖت  ما ةسل جي  أن  :كج ه 

 .(ْ)شاذ ك و :النوكم
 :قوالف واخلفيف الكثيف بُت الفرق ويف

 التخاط  ٣ل  يف مع  البش ة الناظ  ي ل ما ا٠في  أف :أصٌحهما(ٓ). 
 مبال ة كال تكل  ةَ من منبت  إىل ا١اء يصل ما ا٠في  أف :اثنيها. 
 .متق ابف كمها :قيل
 .الع ؼ إىل ذلك يف ا١ ج  :كقيل
 أصػػ ٌ  يف كع ضػػا طػػوال الوجػػ  حػػدٌ  عػػن ا٠ارجػػة اللحيػػة ظػػا   علػػى ا١ػػاء إفاضػػة كجيػػ 

ػػبىاؿ الوجػػ  حػػد عػػن كخ جػػ  طالػػ  إذا ا٠فيفػػة الشػػعور ككػػ ا .(ٔ)القػػولُ كالسًٌ
  اركالعًػػ (ُ)

                                  
عن ٤اذاة االذنُ. فاف كاف خفيفا، كج  ( قاؿ النوكم: كالعارضاف، كمها: الشع اف ا١نح اف (ُ

ةسل ظا    كابطن  م  البش ة، كإف كاف كثيفا، كج  ةسل ظا   الشع  فق . انظ : ال كضة 
ُ/ُٓ . 
بن عيسى، منسوب إىل س خ ، شي  عص   ٓ اساف ك و  بن أٛد بن دمحم أبو على زا   (  و:(ِ

من أئمة أصحابنا أصحاب الوجو ، تك ر ذك   ىف ال كضة، كذك   ىف الوسي ، ككاف من كبار أئمة 
ا، كتويف  سنة.  ٔٗ ػ كعم   ّٖٗأصحابنا ىف العص  كا١ تبة، كلكن ا١نقوؿ عن  ىف ا١    قليل جدن

، طبقات الشافعية لئلسنوم ْٕٔ/ُٔ، سَ أعبلـ النببلء ُِٗ/ُ : هت ي  األٝاء كالل ات انظ
 . ُِٓ/ُ، طبقات الشافعيُ ُّٗ/ُ
 . ِٖٕ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ّ
 . ّٖٕ/ُ( انظ : اجملموع (ْ
اية ، ال اية يف اختصار النهَُٗ-َُٖ/ُ، العزيز َِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ٓ
 . ُُٕ/ُ، هناية احملتاج َِْ/ُ، ٖفة احملتاج ُٓ/ُ، ال كضة ّٕٔ-ّٕٓ/ُ، اجملموع ِٖٖ/ُ
، كفاية ِٓ/ُ، ال كضة ّٕٗ/ُ، اجملموع َُُ/ُ، العزيز ُُٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : البياف (ٔ

 . ِّ/ُ، أسٍ ا١ ال  ِْ، كفاية األخيار صِٔٗ/ُالنبي  
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 .السباؿ يف ب  بعضه  كق   .كالعارض
ًسٍلعىةه  نزل  إذا فيما ج ايهنما كيف

 :ط يقاف حد  عن كخ ج  كجه  من (ِ)
 نع  :أحدمها. 
 ا١بدؿ ةسل وجوبل ،ال :كأصٌحهما(ّ). 
َم ةل ػػوا كقػػد .(ْ)كاحػػدا قػػوال اللحيػػة ةسػػل جيػػ  كال  يف ال سػػل جيػػ  :قولػػ  يف الػػزب

 .(ٓ)قوؿ يف كاالفاضة ،قوؿ
 .العيٍليىا ال ٌبقة من األعلى الشع  كجه  أحد ةسل كيكف 

 .كضيعًٌ ى  ،معا كجهي  ةسل جي  :كقيل. 
 
اعة االماـ كقاؿ النوكم قاؿ   :الوج  حد عن الٌنازؿ، (ٔ)ٚك
 .ق عا ابطن  ةسل جي  كال ،ظا    على ا١اء افاضة يف فالقوالف ،كثيفا كاف إف
 .(ُ)الٌصواب ك و ابطناك  ظا  ا ةسل  كجوب يف فهما ،خفيفا كاف كإف

                                                                                                                                                                    

، اٞ اثي  ُٕٔ، الكنز الل وم صٔما بعد الشوارب كما يليها. انظ : خل  اإلنساف ص(   : (ُ
ُ/ُٕٗ . 
ًة تتح َّؾ ابلتح يك، قاؿ األًطٌباء:    كرـه ةليظه ةَ ميٍلتزؽو ابللح  يتح ؾ  (   :(ِ ئىًة ال يدَّ يػٍ خي اجه كىهى

ألهٌنا خارجة عن اللح ، ك٢ ا قاؿ الفقهاء جيوز ق عها عند عند ٖ يك ، كل  ةبلؼه كتقبل التػَّزىايدي 
، الصحاح اتج الل ة ِٔ/ُ، احملي  يف الل ة ّّٓ/ُ، العُ ُٓاألٍمًن. انظ : خل  اإلنساف ص

 )مادة: سل (.  ِٖٓ/ُ)مادة: سل (، ا١صباح ا١نَ  ُُِّ/ّ
سل ٚيعها على ا١   . ( قاؿ النوكم: لو خ ج من كجه  سلعة كنزل  عن حد الوج ، لزم  ة(ّ

، النج  الو اج ِّٖ/ُ، اجملموع َُٕ/ُ، العزيز ِٗ/ُ. كانظ : ْ  ا١    ِٓ/ُانظ : ال كضة 
 . ُُٕ/ُ، هناية احملتاج َِٓ/ُ، ٖفة احملتاج ِّٓ/ُ
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
الشع  إلم ار ا١اء  ( كسب  ت لي   ألف لفظ اإلفاضة يف اص بلح األئمة ا١تقدمُ إذا استعمل يف(ٓ

َم.  على الظا  ، كلفظ ال سل لئلم ار على الظا   م  اإلدخاؿ يف الباطن. نقل  ال افع  عن الزب
 . َُُ/ُانظ : العزيز 

 . ِٔٗ/ُ، كفاية النبي  ِٓ/ُ، ال كضة َُُ/ُ، العزيز ِٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٔ
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 يف يكتفػ  أنػ  :(ٓ)قولػ  يف (ْ)الوسػي  صاح  (ّ) ى كةىلً  ،علي  ٤موؿ (ِ)الباقُ ككبلـ
 .(ٔ)الوجوب قوؿ على ظا    على ا١اء إبفاضة ا٠في 

 .(ٕ)ةسلهما كج  ،رأس على كجهاف إلنساف خل  ولر

 ادلرفقُت مع اليدين غسل :الثالث الفرض
َ  من قدر  (ٖ)اٍعترب/ ،م ف  ل  يكن مل ف ف  .ة
 .(ٗ)خبلؼ ببل ٖت  البش ة كةسل ةسل  كج  ،كثي ه  شع ه  ذراعي  على نب  ولر
 ا٠ػػػػارج ةسػػػػل كجػػػػ  ،األصػػػػاب  رؤكس مسػػػػاكم مػػػػن كخ جػػػػ ٍ  أظػػػػاف   طالػػػػ ٍ  ولــــر

  .(َُ)ق عا
 .اللحية ظا   على ا١اء إفاضة يف القولُ على  و :كقيل
 ةسػػل ككجػػ  ،جييٍزًئٍػػ  مل فىق ىعىػػ  ،ييًصػػٍب  مل ا١ػػاء أفٌ  عىلًػػ  مثٌ  توضػػه لــر ،الٌصػػحي  كعلػػى

 مػػػن شػػػيئا تػػػ ؾ أك ال سػػػل يف ذلػػػك اتٌفػػػ  كلػػػو .األعضػػػاء مػػػن بعػػػد  مػػػا كت هػػػَ القلػػػ  موضػػػ 
                                                                                                                                                                    

 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ُ
 .َّٖ/ُالنوكم. انظ : اجملموع ( منه  (ِ
( قاؿ النوكم: فبل نعل  أحدا ص ح أبن  يكتفى يف ا٠في  ابإلفاضة على ظا   . : انظ : ا١صدر (ّ

 الساب .
 (  و: اإلماـ ال زايل.(ْ
كأما اللحية ف ف كان  خفيفة جي  إيصاؿ  ( مل أجد   ا القوؿ يف كت  اإلماـ ال زايل بل قاؿ: (ٓ

 . َِٔ/ُا١اء إىل مناب  ما كق  ىف حد الوج . انظ : الوسي  
 . َّٖ/ُ( قاؿ ب  النوكم. انظ : اجملموع (ٔ
 . َّٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ٕ
 /أ. ُْ( ؿ (ٖ
 . ّْٗ/ُموع ، اجملَُٗ/ُ، العزيز َٗ/ُ، ْ  ا١    َُٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٗ
، ال كضة ّٕٖ، ّّٗ/ُاجملموع  ٖٗ، ّٗ/ُ، ْ  ا١    ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : األـ (َُ
 . ِٗٗ، ََّ/ُ، كفاية النبي  ُْٔ/ُ
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 .(ُ)ةسل  كفا  فق ع  ،شع   أط اؼ
 .(ِ)ةسل  كج  ما لزكاؿ ،جي ٍ  ال أنٌ  :ا١تهخ ين بع  عن العم اين كنقل
 :كس  أظفار  ٖ  كاف ولر
 كضوؤ  ص ٌ  ،ٖت  ما إىل ا١اء كصوؿ دين  مل ف ف(ّ). 
 أنٌػػػػ  :(ٔ)اإلحيػػػػاء كيف .(ٓ)النٌػػػػوكم كصػػػػٌحح  ،(ْ)يصػػػػ ٌ  ال :ا١تػػػػويل قػػػػاؿ منعػػػػ  كإف 

 .(ٕ)عٍن  كييعفىٍ  يص ٌ 

 :فروع
 مل فوقػػ  كػػاف كإف .البػػاق  ةسػػل كجػػ  ،ا١ فػػ  ٖػػ  كػػاف أبف اليػػد بٍعػػ ي  قي ػػ  لــر :األول
 .(ٖ)قالو  ك ا .العضد ابق  ةسل ييٍستىح ٌ  لكن ،منها ش ء ةسل جي 

                                  
  ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ُ
 . ِّٔ/ ُ( انظ : البياف (ِ
، اإلقناع ُٕٖ/ُاحملتاج  ، ٖفةِّٖ/ُ، النج  الو اج ِٕٖ/ ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ّ

 . ْٓ/ُيف حل ألفاظ أيب شجاع 
 بن أٛد الشه م. ٖقي  ليلى بن  عل  ِّٓ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ْ
 . ّٕٖ/ ُ( انظ : اجملموع (ٓ
 هللا ك و م بوع. كاٝ  الكامل: إحياء علـو الدين.  أحد كت  اإلماـ ال زايل ٛر (   ا من (ٔ
 . ُُْ/ ُ( انظ : إحياء علـو الدين (ٕ
( قاؿ الشافع : كإذا كاف ا١توضئ أق   ةسل ما بق  حى ي سل ا١ فقُ، ف ف كاف أق عهما من (ٖ

ا١ فقُ كمل يب  من ا١ فقُ ش ء، فقد  فوؽ ا١ فقُ ةسل ما بق  من ا١ فقُ، كإف كاف أق عهما من
ارتف  عن  ف ض ةسل اليدين، كأح  إيل لو أم  أط اؼ ما بق  من يدي  أك منكبي  ةسبل، كإف مل 

 . ُٓ، التنبي  صَِٔ/ُ، التعليقة ُُِ/ُ، اٟاكم ُْ/ُيفعل مل يض   ذلك. انظ : األـ 



 

 

 286 

 يف صفة الرضرء اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

يٍسػػتىحى ٌ  أف علػػى فٌ عػػو  ككػػههن 
 ،األكجػػ  أحػػد ك ػػو ،(ِ)العضػػد كػػل (ُ)الٌتحجيػػل يف ا١

 .من  شيئا أك نٍصفى  يصل أنٌ  يف اآلخ اف الوجهاف ٣ ء كيظه 
 .(ّ)ا١ًٍنكى  من الق   كاف كلو ،مٍن  شيئا يػيٍ سىل :بعضه  قاؿ كقد
 .(ْ)ماء ا١وض  ديي ٌ  أف أستح  :دنيج بنال قاؿ
 يقتضػ  ال افعػ  ككػبلـ .(ٓ)ةسل  دكف اب١اء إبمساس  االكتفاء يقتض  بعضه  ككبلـ 
 .(ٔ)ةسل 

 :ط يقاف العضد عظ  رأس ةسل كجوب فف  ،ا١ ف  من الق   كاف كإف
 جي  أنٌ  كاٞديد الٌصحي  :قوالف في  :أحدمها(ٕ). 
 ا بناستحب يوجب  مل ف ف بوجوب  الق   :كالثاين. 
 كصػفحة ال أس من جاكز  ما ةسل ييٍستىحى    ،لًعلَّةو  الوج  ةسل تػىعى َّرى  كلو :االماـ قاؿ

 .(ٖ)استحباب  تقدـ ما كقياس العن 
َ  أك سػػه و  فػػوذً بن ثقبػػةن  كٌفػػ  يف حصػػل لــر :الثــاين  مل فػػ ف ،ابطنهػػا إىل ا١ػػاء إيصػػاؿ لىزًمػػ  ،ةػػ
تػىيىٌم  ،ض را من  كخاؼ اٍندمل  تكن

(ٗ). 
                                  

ائ  الف س. كاص بلحا: أث  البياض أك النور يف قوائ  ا١توضئ يـو  و بياض يف قو  ( التحجيل ل ة:(ُ
، ٖٖ/ْ، هت ي  الل ة ِٗٗ/ِ، ة ي  اٟديث البن قتيبة ٕٗ/ّالقيامة من أث  الوضوء. انظ : العُ 

 )مادة: ح ج ؿ(.  ُِِ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِٗ/ُالنظ  ا١ستع ب 
 .ُْٓ/ِا١صباح ا١نَ ( العضد: ما بُ ا١ ف  إىل الكت . انظ : (ِ
 . ُْ/ُ( منه  اإلماـ الشافع . انظ : الؤلـ (ّ
 . ُّٗ/ُ( نقل  النوكم عن البندنيج . انظ : اجملموع (ْ
 ( منه  النوكم. انظ : ا١صدر الساب .(ٓ
 . ُُُ/ُ( انظ : العزيز (ٔ
اجملموع ، َُُ/ُ، العزيز ُٗ/ُ، ْ  ا١    ٕٕ-ٕٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ٕ
ُ/ّٖٕ . 
 . ٕٔ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٖ
 . ُٕٓ/ُ، م ٍ احملتاج ِٓ، ّٓ/ُ، ال كضة ّْٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ٗ
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 :يد  من جلدة (ُ)انكش   كلو
 بقيػ  إف مث .ق عػا ابنكشػاطها ظه  ما ةسل كج  ،الٌ راع من انكش  ٍ  ف ف 

 .(ِ)كابطنا ظا  ا ةسلها كج  ،ال راع من تدٌل  ف ف ،كتدٌل 
 مػػا كةسػػل فتقهػػا جيػػ  كال ظا   ػػا ةسػػل كجػػ  ،السػػاعد بػػبع  التصػػق  كإف 

 ظهػػػ  (ّ)مػػػا/ ةسػػػل كجػػػ  ،ف جػػػة بينهمػػػا كبقػػػ  بػػػ  ط فا ػػػا التصػػػ  كإف .ٖتهػػػا
 .كابطنا ظا  ا اٞلدة من ا١تجايف كةسل

 أيضا ةسلها كج  (ْ)ب  كالتصق  العضد إىل ارتفع  كإف(ٓ). 
 كقػػاؿ .(ٔ)ح ملػػة ركايػػة إىل كنسػػب  بػػ  منهػػا التصػػ  مػػا ةسػػل جيػػ  ال :الع اقيػػوف كقػػاؿ

 .(ٕ)ةل    ا :اإلماـ
 :ف جة منهما كبق  ب  ط فا ا التص  ولر
 ،شػػػ ء كراء  كمػػػا الفػػػ ض ٤ػػػل إىل كابطنػػػا ظػػػا  ا اٞلػػػدة ةسػػػل جيػػػ  :القاضػػػ  قػػػاؿ
 .(ٖ)ظا  ا ال ابطنا ةسلها

 :من  كتىدىلَّ ٍ  العضد إىل انكشاطها انتهى فإن

                                  
، ٖٕٔ)مادة: كش (، ٣مل الل ة ص ُُٓٓ/ّٔعٌ ذ ب . انظ : الصحاح  ( انكش  :(ُ

 مادة: كش (.  ُْٖ/ٓمقايي  الل ة 
، َّٗ/ُ، اجملموع ِِ/ُ، البياف ٕٕ/ُيف ٤ل الف ض، ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل   ( ألن (ِ

 .ُّٕ/ُ، هناية احملتاج َُّ/ُ، كفاية النبي  ّٖٗ
 /ب. ُْ( ؿ (ّ
 ( أم ابل راع. (ْ
عترب ( قاؿ النوكم: كحاصلها أف االعتبار يف اٞلد ا١تقل  ابحملل ال م انتهى التقل  إلي  كتىدىىلَّ من ، في(ٓ

 . َّٗ/ُا١نتهى كال ينظ  إىل ا١واض  ال ل تقل  من . انظ : اجملموع 
 . ٖٕ/ُ( نقل  اإلماـ عن الع اقيُ. انظ : هناية ا١ ل  (ٔ
 . ٖٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٕ
 . ُِٕ/ ُانظ : التعليقة ( (ٖ
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 .(ِ)ح ملة ركاية إىل كنسب  .(ُ)ةسلها يلزم  ال :كالب وم الع اقيوف قاؿ
 كصػٌحح  .(ْ)ا١ػاكردم بػ  كجـز .(ّ)ةسلها كجوب كالٌصواب ،ةل    ا :اإلماـ كقاؿ

 .(ٓ)ا١تويل
 .ةسلها جي  مل ،من  تىدىلَّ ٍ  ف ف ،العضد من انكش   كإف
 :من  كتدل  الساعد إىل انته  كإف
  كالب وم الع اقيُ عند ةسلها لزم(ٔ). 
 كاإلماـ ا١اكردم عند ةسلها يلزم  كال(ٕ). 

 ظػػػا  ا ةسػػػلها جيػػػ  ا١نقلعػػػة ةسػػػل ابنػػػأكج كحيػػػث ،األكؿ :كالٌصػػػواب :النػػػوكم كقػػػاؿ
 .(ٖ)الف ض ٤ل من كظه  عن  انقلع  ما كةسل كابطنا
 سػػواء ةسػػلهما كجػػ  الزائػػدة يتميػػز مل فػػ ف ،جانػػ  مػػن يػػداف ئلنسػػافل خلقػػ  لــر :الثالــث
مها ا١ ف  أك ا١نك  من خ جتا  .(ٗ)أكة

 .(َُ)األص ٌ  يف أحدمها ق   الس قة يف يكف  كك لك

                                  
 . ِْٖ/ُ، الته ي  ٖٕ/ُ( نقل  اإلماـ عن الع اقيُ. انظ : هناية ا١ ل  (ُ
 .ٖٕ/ُ( نقل  اإلماـ عن ح ملة. انظ : هناية ا١ ل  (ِ
 . ٖٕ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
 . ُُْ/ُ( انظ : اٟاكم (ْ
( يعٍ: صٌح  ا١تويل يف عدـ كجوب ال سل ل . قاؿ:  فهما إف تقش ت من العضد فلي  علي  (ٓ

 أٛد الشه م. بن  ٖقي  ليلى بن  عل  َِٓ، ُِٓةسلها. انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص
 .ِْٖ/ُ( انظ : الته ي  (ٔ
 .ٖٕ/ُ، هناية ا١ ل  ُُْ/ُ( انظ : اٟاكم (ٕ
 . َّٗ/ُ( انظ : اجملموع (ٖ
، ال كضة ّٖٖ/ُ، اجملموع ُُِ/ُ، العزيز َِٕ-ِٗٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ٗ
 . ُٓٓ/ٗ، ٖفة احملتاج ِٓ/ُ

  ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (َُ
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 :فقد  أك الب ش ضع  أك األصاب  نقصاف أك ا١تفاحش ابلقص  الزائدة ٘يٌػزىتٍ  ف ف
 األصلية م  ةسلها كج  كا١ ف  كالساعد الف ض ٤ل من خ ج  ف ف. 
 فوق  ٦ا خ ج  ف ف: 
 منها ش ء ةسل جي  مل الف ض ٤ل ٤اذاة إىل منها ش ء يبلغ مل ف ف. 
 إلي  بلغ كإف: 
 .(ُ)فوق  ما دكف ل  احملاذم القدر ةسل جي   أنٌ  ا١نصوص فا١    -
 .(ِ)النص كأٌكلوا ا١نصوص حملل منها احملاذم ةسل جي  ال :ٚاعة كقاؿ -

 الرأس مسح :الربع الفرض
 .وزللو وكيفي و قدره يف والّنظر
 .منها جزء مس  فالواج  :قدره أما

 .ال أـ شع  عليها كاف سواء أجزأ  بش هتا على مس  ف ف
 .(ّ)كاحدة شع ة بع  على يقتص  أف كل  ،أجزأ  الشع  بع  على مس  كإف
 .(ٓ)(ْ)كا١وضحة إب ة رأس قدر على كلو :القاض  قاؿ

                                  
، ال كضة ّٖٖ/ُ، اجملموع ُُِ/ُ، العزيز َِٕ-ِٗٔ/ُك و ا١   . انظ : الته ي   ((ُ
  . ُٓٓ/ٗ، ٖفة احملتاج ِٓ/ُ
( منه  ال كايين حيث قاؿ: كقاؿ بع  أصحابنا: ال جي  ةسلها؛ ألف أصلها يف ةَ ٤ل الف ض، (ِ

َة كمل تبلغ ٤ل الف ض كال جي  ةسلها ك  ا  و أق ب عندم.  كاس  اليد يق  على ما لو كان  قص
 . ِٗ/ُانظ : ْ  ا١    

، ٖفة احملتاج ِّٗ/ُ، النج  الو اج ّٖٗ/ُ، اجملموع ُُّ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ّ
ُ/َِٗ . 
، النظ  ٔٗ/ٕ(   : الي توض  بياض العظ  كتظه  . انظ : الته ي  يف الفق  الشافع  (ْ

 .ِٔٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِّٔ/ِا١ستع ب 
 . ِِٕ/ ُانظ : التعليقة ( (ٓ
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 حلقػػ  إذا كفيمػػا ،شػػع ة بعػػ  قػػدر إال بشػػ ء م ليػػان  شػػع   يكػػوف أبف ذلػػك كيتصػػٌور
 .كاقفة كاحدة شع ة كبقي 

  .(ِ)األكث كف كخ ه  ،(ُ)شع ات ثبلث من أقل مس  جيزئ ال :القاصبن ا كقاؿ
 يف جيػ م أك الشػٍع  علػى (ّ)ديسػ / كػاف إذا ٔػا الوجػ   ػ ا خيػتصٌ  ك ػل :ال افعػ  كقاؿ

ًط البشػػػػػػ ة؟ مسػػػػػ   يشػػػػػػع  مػػػػػػا كبلمهػػػػػػ  كيف ،شػػػػػع ات ثػػػػػػبلث موضػػػػػػ  علػػػػػػى ا١سػػػػػ  كيشػػػػػػ
 .(ْ)أظه  كاألكؿ ،ابالحتمالُ
 .(ٓ)الناصية قدر من أقل جٍيزئ ال أف ينب   :الب وم كقاؿ

 : وكيفيّ  وأما
َ  يد أك بيد  مس  سواء ال أس من جزء على البلل مدٌ  فهو  أك حسػبةو  أك بثػوبو  أك ة

مها  .ة
 .(ٔ)األص ٌ  يف ييك   كال ييستح ٌ  كال حي الصٌ  على عن و الغسل كجيزئ

 مقابل  القفاؿ كاختار(ٕ). 
 ق ػ  كلػو ،خػبلؼ بػبل أجػزأ  ،كنػول رأسػ  على ا١   ق   كلو :حامد أبو الشي  قاؿ

                                  
، التلخيص البن القاص ال ربم ٖقي  الشي  ُُّ/ُ( نقل  ال افع  عن ابن القاص. انظ : العزيز (ُ

 . ُٗعادؿ ا١وجود كالشي  عل  معوض ص
 . ّٖٗ/ُ، اجملموع َٖ/ُ( منه  إماـ اٟ مُ كالنوكم. انظ : هناية ا١ ل  (ِ
 /أ. ِْ( ؿ (ّ
 . ُُّ/ُ( انظ : العزيز (ْ
 . ِْٗ/ُ( انظ : الته ي  (ٓ
، كفاية ّٓ/ُ، ال كضة َُْ/ُ، اجملموع ُُّ/ُ، العزيز ِٗٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الوسي  (ٔ

 . ُْٕ/ُ، هناية احملتاح َُِ/ُ، ٖفة احملتاج َّّ/ُ، النج  الو اج َِٖ/ُالنبي  
 . ِٗٔ/ُ( نقل  ال زايل عن . انظ : الوسي  (ٕ
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 .(ُ)الوجهُ فعلى ٕ م مل كإف ،ق عا كفى كج تٍ  ق  ة رأس  على
تػىلَّة يد  كض  ولر    :الٌشع  إىل البلىلي  كىكىصل ثيفةو ك أك خفيفةو  خ قةو  عل ا١بػٍ
 كفى اليد أم َّ  ف ف. 
 الوجهُ فعلى دي   ا مل كإف(ِ). 
 :زللو وأما

 يٍنػػزًؿي  ال حػػدًٌ ا يف كػػاف شػػع و  ككػػل الػػ أس بشػػ ة أف، اٞمهػػور بػػ  ق ػػ  الػػ م ا١شػػهور فالٌصػػحي 
 .عٍنها

كال  ؤىابىػػةً  حػػدًٌ ا عػػن خارجػػان  كػػاف فلػػو
 الػػ أس إىل رٌد  لػػو ككػػ ا .عليػػ  ا١سػػ  جييػػزً  مل (ّ)

َكرت  علي  كمس   .كالعمامة لص
   ،ال أس حد عن اب١دٌ  خي ج متجعد شع و  على جٍيزًئ ال كك ا
  ًط ال أن  كالٌصحي  ،جيزئ  أن  ضعي  كج  كفي  .(ْ)منبت  جياكز ال أف ييش

ئي  كيتخٌَ  ى  ا١توضًٌ ٍُ  .(ُ)ا١شهور الٌصحي  على كالٌشٍع ً  البش ة مس  بػى

                                  
َ : أك يق  ٖ  ا١   فيق  علي  كينوم ( (ُ نقل  النوكم عن  ذلك حيث قاؿ: الشي  أبو حامد كة

 . َُْ/ُا١س  فيجزئ  كل ذلك ببل خبلؼ. انظ : اجملموع 
، أسٍ ّٓ/ُ، ال كضة َُْ/ُ( كإف مل ديٌ  ا، فهجزأ  على الصحي ، ك و ا١   . انظ : اجملموع (ِ

 . ُٕٓ/ُ، حاشية الشرباملس  عل  هناية احملتاج َِٗ/ُ، ٖفة احملتاج ّْ/ُا١ ال  
َة من الشع  إذا كان  م سلة ف ف كان  ملوية فه  عقيصة (ّ ( ال ؤابة ابلض    : مهموز الضف

كال ؤابة أيضا ط ؼ العمامة كال ؤابة ط ؼ السوط كاٞم  ال ؤاابت على لفظها كال كائ  أيضا. انظ :  
 ُِٔ/ُ)أبواب الضاء كال اء(، الصحاح  َُ/ُِ  الل ة )مادة/ ذ ب ذ(،  هت ي َِِ/ٖالعُ 
 )مادة: ذ كب(.  ُُِ/ُ(، ا١صباح ا١نَ ُِٔ/ُ)مادة: 

، َْٓ/ُ، اجملموع ِْٕ/ُ( ك و ا١   . قاؿ النوكم:  ال جي  لكن يستح . انظ : التعليقة (ْ
 . ِّٓ/ُ، النج  الو اج ٕٖ/ُ، التدري  يف الفق  الشافع  ّٕٗ
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 مكشػػوفا البشػػ ة بعػػ  كػػاف إذا فيمػػا (ِ)كآخػػ كف كأتباعػػ  حامػػد أبػػو الشػػي  كصػػٌحح 
 كقػػػالوا .الشػػػع  علػػػى فمسػػػ  ،مسػػػتورة ٚيعهػػػا كانػػػ  لػػػو :كقػػػالوا .ابلشػػػع  مسػػػتورا كبعضػػػها
 اللحيػػػة بشػػػ ة ةسػػػل لػػػو كمػػػا جيزئػػػ  مل الشػػػع  دكف شػػػع  عليهػػػا الػػػي البشػػػ ة مسػػػ  لػػػو :أيضػػػا

 البشػػػ ة مسػػػ  يتصػػػٌور كال .الصػػػحي  علػػػى البشػػ ة مسػػػ  جيزئػػػ  ال ف نػػػ  ،شػػػع  ا دكف الكثيفػػة
 .الشع  ٖ 

 .(ّ)ا١س  إعادة يلزم  مل ،علي  مس  ال م ق   ولر
 انكشػػ   أك أنفػػ  أك رجلػػ  أك يػػد  بعػػ  انق ػػ  أك الوضػػوء بعػػد ظفػػ   قلػػ  لــر ككػػ ا

 .(ْ)ظه  ما ةسل يلزم  ال جلدة منها
 مػػػن ف اةػػػ  قبػػػل شػػػع   حلػػػ  لػػػو أنػػػ  :ا١تػػػهخ ين بلػػػد  فقهػػػاء بعػػػ  عػػػن العمػػػ اين كنقػػػل

 يتوضػه مل مػن حكػ  يف ،يفػ غ مػامل ا١توضػئ ألف القػدمُ كةسػل ا١سػ  إعػادة كج  الوضوء
 .(ٓ)إكمال  قبل لبست  إذا ا٠  مس  من  بدليل

 أـ الوضوء إكماؿ على ارتفاع  يػىتػىوىقَّ ي  اٟدث أفٌ  يف ا٠بلؼ على   ا ٗ يج كينب  

                                                                                                                                                                    

. كقاؿ َْْ/ُالتخَ بُ مس  الشع  كالبش ة  و الصحي  ا١شهور. انظ : اجملموع  ( قاؿ النوكم:(ُ
النوكم أيضا: كحيث اقتص  على البش ة جيوز، كإف كان  مستورة ابلشع  على الصحي . انظ : ال كضة 

ُ/ّٓ . 
 . َْْ/ُ( كمنه  البندينج  كاحملامل . نقل  النوكم عنه . انظ : اجملموع (ِ
، الوسي  يف ِٗ/ُ، ْ  ا١    ُٖ/ُ. انظ : هناية ا١ ل  يف دراية ا١    ( ك و ا١   (ّ

، حاشية الش كاين ِّٕ/ُ، النج  الو اج َِّ/ُ، كفاية النبي  ّّٗ/ ُ، اجملموع َِٕ/ُا١    
 . َِٗ/ُعل  ٖفة احملتاج 

 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ْ
 . ُِْ/ُ ربم. انظ : البياف بن ج ي  ال ( نقل  العم اين عن دمحم(ٓ
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 .(ُ)ال؟
 مث عليػػ  ا١ػػاء فهفػػاض ٖتػػ  مػػا ةسػػل جيػػ  ال ،شػػع ه  كجًهػػ ً  علػػى كػػاف لػػو اٟكػػ  ككػػ ا

 .(ّ)ٖت  ما ةسل جي  (ِ)ال/ حلق 

 :فروع
 .أحدمها من جزء مس  أجزأ  رأساف إلنساف خل  لر
 منهما كل من جزء مس  يلزم  :كقيل(ْ). 
 عليػ  ين لػ  مػا قػدر بػ  يوصػ  أك ابلوجػوب الكل يوص   ل رأس  ٚي  مس  ولر

 :أكج  ثبلثة في  نقل ،(ٓ)كالباق ؟ االس 

                                  
( قاؿ النوكم: كي تف  اٟدث عن كل عضو ٔج د ةسل . كقاؿ إماـ اٟ مُ: يتوق  على ف اغ (ُ

 . ْٔ/ُاألعضاء، كالصواب: األكؿ. كب  ق   األصحاب. انظ : ال كضة 
 /ب. ِْ( ؿ (ِ
 .َِّ/ُ، كفاية النبي  ّّٗ/ ُموع ، اجملَِٕ/ُالوسي  يف ا١    ( انظ : (ّ
(     ا١سهلة يف مس  ال أس، أما ابلنسبة ل سل الوج  فيج  ةسل الوجهُ ألف الوج  جي  (ْ

، أسٍ ا١ ال  َُْ/ُتعميم  كل  اب١اء ٓبلؼ مس  ال أس، ك  ا  و ا١   . انظ : اجملموع 
 . ِٖ/ُ، ال  ر البهية يف ش ح البهجة الوردية ُٓ/ ُ، فت  الو اب بش ح منهج ال بلب ِّ/ُ
صورة ا١سهلة: أن  لو استوع  ال أس اب١س   ل كق  الكل ف ضا؟ قاؿ النوكم: أصٌحها أف  ((ٓ

، ال كضة َّْ/ُ، اجملموع ٗٓالف ض من  ما يق  علي  االس  كالباق  سنة انظ : ا١ستصفى ص 
 . َُٗ/ُ، ال  ر البهية ّٓ، ْٓ/ُ
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 ش ء بعد شيئا مسح  كإف .(ُ)بوجوب الكل كص  كاحدة دفعة مسح  إف :اثلثها 
 .فبل

 كال كػػػػوع القيػػػػاـ ت ويػػػػل يف جػػػػارو  كا٠ػػػػبلؼ .الثػػػػواب تكثػػػػَ يف ا٠ػػػػبلؼ فائػػػػدة كتظهػػػػ 
 .الصبلة يف كالٌسجود

 .الكعبُت مع الرجلُت غسل :اخلامس الفرض
 .(ِ)كالقدـ الساؽ مفصل بُ الناتئاف العظماف :كمها
  الش اؾ معقد عند القدـ ظه  يف الٌناشز أنٌ  :بعيد كج  كفي(ّ). 

َ ػػا مػػن مقػػدار  اعتػػرب ،كعػػ ه  ل جػػلو  يكػػن مل ولــر  قػػدـ أك أصػػب  ل جليػػ  كػػاف كإف .ة
 ذلػػػك يف فػػاٟك  ،الكعػػ  مػػػن القػػدـ أك القػػدـ بعػػ  ق ػػػ  أك جلػػدهتا انكشػػ  ٍ  أك زائػػدة
 .(ْ)اليد يف م ٌ  كما حكم 

 .(ٓ)طهارة على ا٠ ٌ  الب  ح ٌ  يف القدمُ ةسل يتعٌُ  كال
 .في  ان ماس  أك ق عا العضو على ا١اء ج ايف: األعضاء ٚي  ةسل يف ييشًط أنَّ  كاعل 

                                  
( القوؿ األكؿ: يوص  الكل ابلوجوب، القوؿ الثاين: يوص  ب  قدر ما ين ل  علي  االس ، كقاؿ (ُ

ابن ال فعة: كقد أفه  كبلـ الشي  أن  إذا مس  ٚي  ال أس، كاف الزائد على أقل ما جيزلء نفبل، ك و 
 . ّّّ/ُالصحي . انظ : كفاية النبي  

 .ّْٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِٓالنظ  ا١ستع ب ص ،ُُِ/ُ، هت ي  الل ة َِٕ/ُ( انظ : العُ (ِ
 .ُِّ/ُ( نقل  العم اين عن بع  أصحاب اٟديث. انظ : البياف (ّ
  .ِٖٔص ( انظ : (ْ
 ( ألف الب  ا٠  ل  رخصة يف ا١س . (ٓ
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 :فروع
 .(ُ)الشقوؽ ابطن إىل ا١اء إيصاؿ كج  ،رجل  تىشىقَّقى ٍ  لر :األول

 .(ِ)اٟناءً  لوفً  بقاءى  يض ٌ  كال إزالت  كج  ،ك٨و  حناء أك مشعان  فيها جعل فلر
 أف قبػػل كالتحمػػ  تشػػقق  كلػػو .الشػػقوؽ ةسػػل جيػػ ٍ  مل ،كضػػوئ  بعػػد تشػػقق  ولــر

اٍلتىحى ى  ما فت ي  جي ٍ  مل يتوضه
(ّ). 

 :كضوئ  أعضاء بع  على كاف لر :الثاين
  كضوؤ  ص ٌ  ، نكالدٌ  ،يثب  كمل علي  ا١اء جي م مائ ه. 
 ػػٍندىريكسً  كد ػػن كالشػػم  كالشػػح  ،البشػػ ة إىل ا١ػػاء كصػػوؿ دينػػ  كػػاف فػػ ف السَّ

 مل ،(ْ)
 .(ٓ)يص ٌ 

 .ةسل  علي  كج  ،أعضائ  بع  ةسل يف كضوئ  أثناء يف شكٌ  لر :الثالث
 :فقوالف الف اغ بعد في  شك ولر
 القدًن إىل بعضه  كنسب  .(ٔ)يض ٌ  ال أن  :أصٌحهما(ٕ). 

                                  
، أسٍ ا١ ال  ْٔ/ُ، ال كضة ِْٔ/ُ، اجملموع ِٗٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ُ
 . ِٔش ح ا١قدمة اٟض مية ص، ا١نهاج القوًن ْْ/ُ
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ِ
 ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة. (ّ
صمغ شج  من رتبة ا١خ كطيات جيل  من نواح  أرمينية يتداكل ب . انظ :  ( السندركس  و:(ْ

 (. ْْٓ/ ُ، ا١عج  الوسي  )َِّ، الل ائ  يف الل ة صُٔٔ/ٔتكملة ا١عاج  الع بية 
، النج  ْٖٔ، ْٕٔ/ُ، اجملموع َُٓ/ُ، ْ  ا١    َّٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ٓ

 . ِّٖ/ُالو اج 
، ُٓ، عمدة السالك كعدة الناسك صْٔ/ُ، ال كضة ُّْ/ُانظ : البياف  ( ك و ا١   .(ٔ

 . ُّ/ ُ، كفاية األخيار يف حل ةاية االختصار ّّٓ/ُالنج  الو اج 
 ( لعٌل   ا من بع  األقواؿ القددية لئلماـ الشافع  ٛر  هللا ال م ييفى هبا. (ٕ
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 اٞديد إىل كنسب  بعضه  كاختار  ،في  شك ما ةسل جي  :كالثاين(ُ). 
 األعضاء على بػى ىدنا أك ثلجان  أم َّ  لر :الرابع
 كضوؤ  ص ٌ  ،فساؿ(ِ). 

 يص ٌ  ال :االص خ م كقاؿ(ّ). 
 َة ال أس ك و ا١مسوح يف أجزأ ،يسل مل كإف  .كا٠  كاٞب

 :اخلامس
 هػػا إاٌل  ابطنهػػا إىل ا١ػػاء يصػػل ال ،ملتفَّػػة أصػػابع  كانػػ  لــر  تف جيهػػا كجػػ  ،(ْ)بتٍف جيًٍ

 .(ٓ)إليها ا١اء ليصل
 جيوز ال بل شٌقها جي  مل ،ميٍلتىحىمىة كان  ولر(ٔ). 

 :األق   كجد لر :السادس
 ككفايتػ  ديونػ  عػن فضػل إذا ذلػك لزمػ  ،عليهػا قػادر ك ػو ا١ثػل أبجػ ة (ٕ)يوضئ / من 

                                  
 . ُِٕ/ِهللا. انظ : التعليقة  ( نقل  القاض  عن الشافع  ٛر (ُ
،  ُٖ/ُ، اجملموع ُّْ/ُ، الته ي  ْْ/ُ، ْ  ا١    ُْ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم: (ِ

 . ُُِ/ُكفاية النبي  
 . َّْ/ْ( نقل  النوكم عن االص خ م. انظ : اجملموع (ّ
( قاؿ ال افع : كاألح  يف كيفية التخليل: أف خيلل ٓنص  اليد اليس ل من أسفل األصاب ، مبتدائ (ْ
 . َُّ/ُنص  ال جل اليمٌ، ك٥تتما ٓنص  اليس ل. انظ : العزيز ٓ
، كفاية النبي  ِْْ/ُ، اجملموع ُّّ/ُ، البياف ِٗٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ٓ
ُ/ِِّ . 
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ٔ
 /أ. ّْ( ؿ (ٕ
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 .ذلك لزم  بوضوئ  تربٌع كإف .كليلت  ليوم  نفقت  تلزم  من ككفاية
 إذا كأعػػػػاد صػػػػٌلى ،متربعػػػػان  كال هبػػػػا يوضػػػػئ  مػػػػن جيػػػػد مل أك األجػػػػ ة علػػػػى يقػػػػدر مل فػػػػ ف 

 .(ُ)قدر
 كأعاد كصٌلى تيم  التيم  على قدر ف ف(ِ). 
 .(ْ)كةيلًٌ  .(ّ)التيم  يلزم  ال :البياف صاح  كقاؿ -

 .الرضرء أعضاء بُت الًتتيب :السادس الفرض
 .ب جلي  مث ،ب أس  مث ،بيدي  مث ،بوجه  فيبدأ

 جي  ال أن  اختار  أنٌ  :ا١عتمد صاح  (ٓ)نص  أيب الشي  كعن(ٔ). 
 .(ٕ)الوج  ةسل إال ل  يص ٌ  مل ،كاحدةن  دفعةن  ئون ضًٌ وى يػي  أربعة  ى مى أى  ولر
  كاحػدة سػنة يف اثنػاف (ٖ)ا١عضػوب عػن حػجٌ  لػو كما يص ٌ  كضوء  أف :كج  كفي 

 .(ٗ)ن ر  كعن ،سبلـاإل عن

                                  
، النج  ُّٓ/ُ، كفاية النبي  ّّٗ-ِّٗ/ُ، اجملموع ّٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ُ

 . ِّٖ/ُالو اج 
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ِ
 . ُِّ/ُ( انظ : البياف (ّ
 . ِّٗ/ُ( كقاؿ النوكم عن قوؿ صاح  البياف: شاذ منك . انظ : اجملموع (ْ
 هللا البندنيج . بن  بة دمحم (  و:(ٓ
 . ُّٓ/ُ( نقل  العم اين عن البندنيج . انظ : البياف (ٔ
 . ٓٓ/ُ، ال كضة ْْٕ/ُ، اجملموع ُُٖ/ُ، العزيز ُُُ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ٕ
( قاؿ النوكم: أما ا١عضوب فهو ابلعُ ا١هملة كالضاد ا١عجمة كأصل ا١عض ، الق   كهن  ق   (ٖ
قاؿ ال افع  كهن  ق   عصب   -ابلصاد ا١هملة  -ن كماؿ اٟ كة كالتص ؼ كيقاؿ ل  أيضا ا١عصوب ع

 . ْٗ/ٕ، اجملموع ِٕٗ/ّأك ض ب عصب . انظ : العزيز 
( أم كما لو استهج  ا١عضوب رجلُ ليحجا عن  حجة اإلسبلـ كحجة ن ر يف سنة كاحدة فحجا (ٗ

  . فيها ف ن  حيصل ل  اٟجتاف على الصحي
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 :فروع
ًتي  ت ؾ لر :األول  :ف  يقاف ،انسيا ال
 جييٍزًئ  ال أن  القدًن قويل كأحد اٞديد :قوالف في  :أحدمها(ُ). 
  ب  الق   :الثاين كال  ي(ِ). 
 :(ّ)نظ  ؛ال سل نول أك ال هارة نول أك رفع  كنول أص   حداث ثاحملدً  اةتسل إذا :الثاين

 ًتي  تقدي  في  أتتى إف  :ف  يقاف مكث أك ا١اء يف أبف ،ال
 ان م .(ْ)جيزئ  أبن  الق   :أصٌحهما 

 أسػػافل  ةسػػل أك الفػػور علػػى كخػػ ج  مػػ ان أبف ،ت تيػػ و  تقػػدي  فيػػ  يػىتىػػهىتَّى مل كإف 
 :م تباف فوجهاف عليها ا١اء يعد كمل أعالي  قبل

 ال افع  كصٌحح  .جزاءاإل بعدـ :كأكىل(ٓ). 
 أيضان  اإلجزاء ،احملققُ عند األص ٌ  :النوكم كقاؿ(ٔ). 
 أك البػػػػدف ٚيػػػػ  حيػػػػلٌ  األصػػػػ   اٟػػػػدث أف علػػػػى ا٠ػػػػبلؼ (ٕ)كصػػػػاحبا  القاضػػػػ  بػػػػٌك 

                                  
، ِّٕ/ُ، الوسي  ُِٕ/ُ، حلية العلماء ُّٖ/ُ( ك و ا١شهور يف ا١   . انظ : اٟاكم (ُ

 . ُٕٓ/ُ، هناية احملتاج ُُِ/ُ، ٖفة احملتاج ٓٓ/ُ، ال كضة ُْْ/ُ، اجملموع ُُٕ/ُالعزيز 
ًتي  عمدا مل يص  كضوء  ببل خبلؼ كإف نسي  ف  يقاف(ِ  ( قاؿ النوكم: قاؿ أصحابنا: إف ت ؾ ال

ا١شهور الق   بب بلف كضوء . كالثاين على قولُ اٞديد ب بلن  كالقدًن صحت . انظ : اجملموع 
ُ/ُْْ . 
( فل  ثبلثة أحواؿ، كا١ كورة عند ا١ؤل     اٟالة الثانية كالثالثة. كأما اٟالة األكىل: أف ي سل بدن  (ّ

 . ْْٕ، ْْٖ/ُ   . انظ : اجملموع مينىكًٌسنا ال على ت تي  الوضوء فبل جيزئ  ابتفاؽ أصحاب ا١
، االص بلـ يف ا٠بلؼ بُ اإلمامُ الشافع  كأيب ٖٖ-ٕٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ْ

 . ْْٕ/ُ، اجملموع ُُٖ/ُ، العزيز ِِٕ/ُ، الته ي ُُِ/ُ، ْ  ا١    ٖٕ/ُحنيفة 
 . ُُٖ/ُ( انظ : العزيز (ٓ
يف مسهلة االن ماس ببل مكث اإلجزاء. كهللا أعل . انظ : ( قاؿ النوكم: األص  عند احملققُ (ٔ

 . ٓٓ/ُ، ال كضة ْْٖ/ُاجملموع 
 . ْْٖ/ُ( ا١قصود بصاحبي  مها ا١تويل كالب وم. انظ : اجملموع (ٕ
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 .(ُ)خاصة؟ الوضوء أعضاء
 طهارت  تص ٌ  مل يد  من ١عة ت ؾ لو كعلي  .يص ٌ  :األكؿ فعلى. 
 كضوؤ  يص ٌ  ال :الثاين كعلى. 

ػػ ابو  ٖػػ  قػػدًٌر لػػو اٟكػػ  ككػػ ا ،(ِ)لػػ  حاصػػل الوجػػ  ةسػػل حػػاؿ كػػل كعلػػى سى
 أك (ّ)

 َ  .كاحدة دفعة علي  ا١اء ةىٍَ  كص ٌ  ،ة
 .األص   اٟدث رف  ب سل  نول إذا كل    ا
 بعػػدـ كأكىل .األكؿ علػػى ي تَّػػ  ،جنبػػا لػػي  أنػػ  يعلػػ  ك ػػو اٞنابػػة ةسػػل بػػ  نػػول فػػ ف
 .(ْ)اإلجزاء الصحي  لكن اإلجزاء

 ةسػػل ينػػوم (ٓ)] ػػل[ يكفيػػ   ػػل ،احملػػدث اٞنػػ  أفٌ  علػػى بػػٌان ،جنػػ  نػػ أٌ  ظػػنٌ  كإف
 .(ٖ)فوجهاف ،يكف  قلنا كإف ، نا فك ا ،ال قلنا إف .(ٕ)أييت خبلؼ كفي  .(ٔ)٢ما؟ كاج 

                                  
ففي  كجهاف: إف  -( قاؿ الب وم: كلو اةتسل احملدث بنية رف  اٟدث، كمل ي ت  أعضاء كضوئ (ُ

ف، خي ج عن اٟدث. كإف قلنا: حيل األعضاء األربعة ال خي ج عن اٟدث؛ قلنا: اٟدث حيل ٚي  البد
ًتي . ك و األصٌ . انظ : الته ي   ًؾ ال  . ِِٕ/ُل

 .ْْٖ/ُ، اجملموع ُِٗ/ُ( انظ : التعليقة (ِ
 ِِٕ/ُنَ ، ا١صباح ا١ِٖٗ/ُِ، هت ي  الل ة ِْٗ/ٕ و ٣ ل ا١اء. انظ : العُ  ( السَّ اب:(ّ

 )مادة: س ب(. 
ًتي . انظ : هناية ا١ ل  (ْ ، َٗ-ٖٗ/ُ( قاؿ النوكم: األص  جيزي  ألف النية ال تتعل  ٓصوص ال

 . ْْٖ/ُ، اجملموع ُُٖ/ُالعزيز 
: لعٌل   ا خ ه من الناس  يف تك ار الكلمة. (ٓ  ( ك ا يف ا١خ وط. قل ي
َتفعاف ابل سل م ة كاحدة. انظ : (ٔ ( كاألصٌ  أف اٟدث األص   يندرج ٖ  اٟدث األكرب، ف

 . ْْٖ/ُ، اجملموع ُُٖ/ُ، العزيز َٗ-ٖٗ/ُانظ : هناية ا١ ل  
 .ََّانظ : ص  ((ٕ
ًتي ، كأما إذا اةتسل ْيث ال يتهتى (ٖ ( األظه  عند اٞمهور: أف ي تسل ْيث يتهتى في  تقدي  ال

 .ُُٖ/ُك فبل جيزئ. انظ : العزيز في  ذل
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 أف فيحتمػػل ،مسػػحها مقػػاـ يقػػـو الػػ ؤكس (ُ)ةسػػل/ أف يف للخػػبلؼ  نػػا يتع ضػػوا كمل
 الوضػػوء يف ب سػلها ا٠ػبلؼ خيٌصػػوا أف كحيتمػل .مقامػ  قيامػ  يف الصػػحي  علػى فٌ عػو  يكػوف
 .ال سل يف ابإلجزاء كحيٌ موا خاصة

 .(ِ)فسيهيت كاألكرب األص   اجتم  ولر
 جيزئػ  ال أف كينب ػ  ،منقوال أجد  مل ب سل  الوضوء نول كلو :الصبلحبن ا الشي  قاؿ

 .(ّ)الوضوء مقاـ ال سل يق  مل ألن 
 :كيتصٌور ،أص   حداث ٤داث يكن مل إف :اٞن  :الثالث
 بدكهنا أك حائل م  ام أة ٔباش ة متوضئ ك و يػىٍنزًؿ أبف. 
 كمػا الوضػوء يوجػ  ال ا١ٍ خ كج أف ا١    على ،فيحتل  جالسا يناـ أبف أك 

 .(ْ)سيهيت
 األـ يف عليػػ  نػػص ف جهػػا يف ككػػ ا هبيمػػة أك رجػػل دبػػ  يف اٟشػػفة يػػوًف كأبف(ٓ)، 

 ابنػأكج فػ ذا بػ  اٟػدٌ  بوجػوب بعػدـ لعلػ  القػوؿ علػى ذلك أف :ا١اكردم قاؿ لكن
 .(ٔ) .بعيد كج  ك و الوضوء ب  جي  كال :كجهاف ال سل فف  التعزي  ب 

 ػػػػ  خ قػػػػة ذكػػػػ   علػػػػى يلػػػػ ٌ  كأبف  علػػػػى منهػػػػا شػػػػيئا ديػػػػ  كمل امػػػػ أة فػػػػ ج يف كيٞو
 .م لقا ال سل يوج  أن  يف الصحي 

                                  
  /ب.ّْ( ؿ (ُ
 .َُّانظ : ص  ((ِ
( قاؿ ابن الصبلح: الوضوء ا١ كور يف سنن ال سل مل أجد يف مبسوط كال ٥تص  ألحد من (ّ

/ ُبن عقيل الشه زكرم. انظ : ش ح مشكل الوسي :  أصحابنا تع ضان لنية   ا الوضوء، إال حملمد
ُِّ-ُِْ. 
قاؿ ال افع : كأما ا١ٍ فبل يوج  خ كج  اٟدث كإمنا يوج  اٞنابة. انظ : /ب. ٖٓانظ : ؿ ( (ْ

 . ْْ/َِ، ا٢داية إيل أك اـ الكفاية ِّٖ/ُ، كفاية النبي  ْ/ِ، اجملموع ُْٓ/ُالعزيز 
 . ّٓ/ُ( انظ : األـ (ٓ
 . ُِِ/ُ( اٟاكم: (ٔ
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 .(ِ()ُ)الوضوء دكف ال سل علي  فيج  
 :فقوالف ال ال  ك و أص   حداث ٤داث كاف كإف
 اآلخػػ  علػػى منهمػػا كػػل تقػػدًن كلػػ  .معػػ  الوضػػوء كيلزمػػ  ال سػػل يكفيػػ  ال :أحػػدمها. 

 يقػدمهما أك ال سػل إىل القدمُ ةسل يؤخ  فهل ،قٌدم  ف ف ،الوضوء تقدًن كاألكىل
 احملػػدث ل ػػَ ال سػػل يف ا١سػػتح  الوضػػوء يف(ّ)اآلتيػػاف الوجهػػاف فيػػ  للوضػػوء؟ ا٘امػػا
 .أص   حداث

 في  الوضوء كيندرج ال سل يكفي  أن  :كأصٌحهما(ْ). 
ًاط كيف ًتي  م اعاة اش  :كجهاف ال
 ًاط فف    ا كعلى .نع  :أحدمها  :كجهاف ال أس مس  اش

 ًط ال :كأصٌحهما  .(ٓ)يش
 جيػػ  فػػبل ،الوضػػوء عػػن ال سػػل جيزئػػ  ،اٞنػػ  ةػػَ احملػػدث أف :قلنػػا إف :الفػػوراين كقػػاؿ

 .(ٔ)كجهاف فهنا عن  جيزئ  ال :قلنا كإف ،ال سل عن  نا
 :كجهاف في  ال سل؟ نٌية م  الوضوء نٌية إىل حيتاج  ل ،  ا كعلى

                                  
 ن  جي  علي  ةسل ٚي  بدن  م ة كاحدة من ( قاؿ العم اين: كإف كاف ال جل جنبا ةَ ٤دث، ف(ُ

 . ُِٔ/ُةَ ت تي ، كيستبي  ب  ما يستبي  ابلوضوء. انظ : البياف: 
، الته ي  ُُِ/ُ، ْ  ا١    ِْٗ/ُ، التعليقة ٓٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ِ
 . َْٓ/ُ، كفاية النبي  ُّٗ/ِ، اجملموع ِِٕ/ُ
 .َِّ-َُّانظ : ص  ((ّ
 .َْٓ/ُ، كفاية النبي  ُّٗ/ِ، اجملموع ِِٕ/ُالته ي     . انظ :( ك و ا١ (ْ
، النج  الو اج ُْٗ/ِ، اجملموع ُُٓ/ُ، العزيز ِّٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : الته ي  (ٓ
 . ٔ/ُ، أسٍ ا١ ال  ِّٔ/ُ
 /أ. ُُ( انظ : اإلابنة ؿ (ٔ
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 ال :أصٌحهما(ُ). 
 .األص   سب  أك معا كجدا أبف األكرب يتقدَّـ مل إذا ،كل  ك  ا
 :ف  يقاف األكرب تقٌدـ ف ف
 ا٠بلؼ في  :أحدمها. 
 ابل سل ابالكتفاء الق   :كالثاين(ِ). 

 كإال أكىل فها نػػػػػػػا فيهػػػػػػػا يتػػػػػػػداخل ال قلنػػػػػػػا إف ،األكىل علػػػػػػػى بػػػػػػػٌين :القاضػػػػػػػ  كقػػػػػػػاؿ
 .(ّ)فوجهاف

 .أكج  سبعة ا١سهلة يف كيتحصل
 كالوضوء ال سل جي  :أحد ا. 
 م لقا ال سل (ْ)جيزئ / :كأصٌحهما(ٓ). 
 ًتي  م اعاة بش ط جيزئ  :كاثلثها  .الوضوء أعضاء يف ال
 ال أس مس  كبش ط بش ط  جيزئ  :كرابعها. 

                                  
، ِِّ/ُ، اجملموع ُُٓ/ُ، العزيز ٕٔ/ُ، ْ  ا١    ٓٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ُ
 . ِٗٔ/ُ، كفاية النبي  ُْٗ/ِ
( ك و ا١   . قاؿ النوكم: لو جن  أحد من ةَ حدث مث حيدث، فاألصٌ  كتقٌدـ اٟدث (ِ

 .ِِّ/ُاجملموع )األص  (. انظ : 
 . ِْٗ/ ُالتعليقة للقاض  حسُ ( انظ : (ّ
 /أ. ْْ( ؿ (ْ
. قاؿ ا١اكردم بعد أف ذك  األقواؿ يف اٟاشية األكىل ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة(ٓ

كاألكج : الوج  الثالث: ك و ظا   ا١    م    الشافع ، كقد نٌص علي  يف اإلمبلء أن  يسق  
ًتي ، كيدخل اٟدث يف اٞنابة كيلزم  ال سل كحد  دك  ف الوضوء أبم موض  بدأ من حك  التك ار كال

بدن  أجزأ . ككج  ذلك أف اٟدث م  اٞنابة  و أص   نوع  اٞن . ف ذا اجتمعا دخل األص   يف 
األكرب كما تدخل العم ة يف اٟج إذا ق ف بش ط أف يتقدـ اٟدث األص   على األكرب. انظ : اٟاكم 

ُ/ِِِ . 
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 معا نوامها إف جيزئ  :كخامسها. 
 األص   األكرب سب  إف جيزئ  :كسادسها. 
 القاض  كبلـ من ٥ ٌج ك و عكس  :كسابعها(ُ). 
ٞيني ي  ةسل لو ما :الفرع ىذا على وي فرّع نى  ا  :أص   حداث أحدث مث رًٍجلٍي  إال بىدى
 كامػػػل ككضػػػوء للجنابػػػة الػػػ جلُ ةسػػػل لزمػػػ  ،ال سػػػل يف الوضػػػوءي  يٍنػػػدرج ال قلنػػػا فػػػ ف 

 .منهما شاء ما كيقٌدـ
 ًتي  بش ط ال سل يكفي  قلنا كإف  أجػزأ  رجلٍيػ  كةسػل توٌضه ،الوضوء أعضاء يف ال

ًتي  بش ط يكف  قلنا إف كك ا ،عنهما كيق  كاحدة م ة  .ال أس كمس  ال
 عػػن األعضػػاء ابقػػ  كي سػػل اٞنابػػة عػػن رجليػػ  ةسػػل لزمػػ  ،م لقػػا يكفػػ  قلنػػا فػػ ف 

ًتي  على اٟدث  ةسػل قبػل ال جػل ةسل يق  أف بُ ف ؽ كال .(ِ)الٌصحي  ك و ال
 .(ّ)أثنائ  يف أك بعد  أك األعضاء

                                  
َازم: ف ف أحدث كأجن  ففي  ثبلثة أ(ُ كج : أحد ا: أن  جي  ال سل كيدخل في  الوضوء ( قاؿ الش

ك و ا١نصوص يف األـ. كالثاين: أن  جي  علي  الوضوء كال سل ألهنما حقاف ٥تلفاف جيباف بسببُ 
٥تلفُ فل  يتداخل أحدمها يف األخ  كحد الزان كالف قة. كالثالث: أن  جي  علي  أف يتوٌضه م تبا 

ًتي كي سل سائ  البدف ألهنما متفقاف   . ٓٔ/ُ. انظ : ا١ه ب يف ال سل ك٥تلفاف يف ال
، الته ي  ُُّ-ُُِ/ُ، ْ  ا١    ِِِ/ُ، اٟاكم ٖٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : األـ (ِ
 . ْٓ/ُ، ال كضىة ُُٓ/ُ، العزيز ِِٔ/ُ، البياف ِّٕ/ُ
ة إسقاط ( كالف ؽ بينهما: أف حك  اٞنابة كاف ابقينا يف القدمُ حُ أحدث كمن حك  اٞناب(ّ

ًتي  يف األعضاء الي زايلها حك  اٞنابة قبل اٟدث ك    ًتي  فهكج  اٟدث اٟادث حك  ال ال
ًتي  لبقاء اٞنابة عليهما.  الوج  )كاليداف( كال أس كمل يؤث  اٟدث اٟادث يف القدمُ إبجياب ال

 انظ : ا١صادر السابقة.
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 .عنها يأسأل مس غربة أشياء ،الفرع ىذا ويف
 هبما عٌلة ةَ من مكشوفتُ كجودمها م  القدمُ ةسل في  جي  مل كضوء :فييقاؿ. 
 قالػػ ،سػػبلمتها مػػ  بعػػ  دكف األعضػػاء بعػػ  طهػػارة حدثػػ  اقتضػػى ٤ػػدث :كييقػػاؿ  

 .(ُ)القاصبن ا
 لػػي  :(ِ)بعضػػه  قػػاؿ لكػػن ،الػػ جلُ ب سػػل يبػػدأ ف نػػ  ،فيػػ  ت تيػػ  ال كضػػوء :كييقػػاؿ 

 .القدمُ ةسل في  جي  ال كضوء بل ت تي  ببل كضوءا   ا
 كابقػػ  اٟػػدث عػػن الوجػػ  ةسػػل ،اليػػدين ةسػػل قبػػل أك الػػ أس مسػػ  قبػػل أحػػدث كلػػو
 .شاء أي هما كيقٌدـ اٞنابة عن كاحدة م ة األعضاء
ًتي  راعى ،اليدين ةسل بعد كاف ف ف  .كاليدين الوج  ةسل بُ ال

 .أيضا امتحاف صوراتف ك ااتف
 ال جلُ كةسل ال أس مس  عن خاؿ كضوء :األكىل يف فيقاؿ. 
 ال جلُ كةسل ال أس كمس  اليدين ةسل عن خاؿ كضوء :الثانية كيف. 

ًتيػ  جيػػ  :دمحم أبػو الشػي  كقػاؿ  اٞنابػػة ةسػل مػن البػاق  ألف كٌلهػػا األعضػاء بػُ ال
تىٍستػىٍتًبعي ي  فبل اٟدث من أص  

(ّ). 
ًتيػ  جيػ  ال أنػ  :اثلػث كجػ  كفيػ   ٚيػػ  ةسػل كلػو ،الوضػوء أعضػاء مػن شػػ ء يف ال

                                  
لي  مث أحدث، فلو بدأ ب جلي  مث ةسل كجه  ( قاؿ ابن القاص: اٞن  إذا ةسل بدن  إال رج(ُ

كذراعي  كمس  ب أس ، أجزأ. انظ : التلخيص البن القاص ال ربم ٖقي  الشي  عادؿ ا١وجود كالشي  
 . ُٗعل  معوض ص

 .ُْٓ/ُ( نقل  النوكم عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : اجملموع (ِ
ةسل ٚي  بدن  إال قدمي  فهحدث فعلي  الوضوء كيلزم  م اعاة  ( قاؿ الشي  أبو دمحم: اٞن  إذا(ّ

ًتي  يف القدمُ م  سائ  األعضاء على أص  الوجهُ،  ًتي  يف الوج  كاليدين كال أس، كال يلزم  ال ال
 . َُِ/ُحى إن  لو أراد أف ي سل قدمي  مث ي سل كجه  كاف جائزنا. انظ : اٞم  كالف ؽ 
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 كجيػػ  ،(ُ)اٟػػدادبػػن ا عنػػد الوضػػوء يلزمػػ  مل ،أحػػدث مث الوضػػوء أعضػػاء إال اٞنابػػة عػػن بدنػػ 
 .ت تي  ةَ من اٞنابة عن ةسلها

 الوضػػػػوء لزمػػػػ  ،أحػػػػدث مث بدنػػػػ  بىًقيَّػػػػةً  دكف اٞنابػػػػة عػػػػن الوضػػػػوء أعضػػػػاء ةسػػػػل كلػػػػوٍ 
 .(ِ)ق عا

 مث كضػػوئ  أعضػاء ةسػل جنبػػا أف لػو :فقػاؿ آخػػ  كجػ و  علػى الفػػ ع  ػ ا القاضػ  كذكػ 
 ك ػ ا .(ّ)انتهػى م تٌبػا مػ ة أربعػة األعضػاء كةسػل ،ق عػا األعضػاء ابقػ  ةسل فعلي  ،أحدث
 .الناس  من ةل   فلعلٌ  ،للقاعدة ٥ال 

 :(4)الرابع
ٌٍ  أنٌ  يف كت ٌدد بلله  من  خ ج لر  فيوجػ  بػوؿ أك كدم أك مػ م أك ،ال سل وج يف م
 :أكج  فهربعة .الوضوء
 علػػى منػػ  أصػػاب  مػػا كةسػػل الٌصػػحي  علػػى ت تيبػػ  كيلزمػػ  الوضػػوء عليػػ  جيػػ  :أحػػد ا 

                                  
و أف جنبان ةسل ٚي  بدن  إال رجلي ، مث أحدث جي  علي  ةسل الوج ، ( قاؿ ابن اٟداد: ل(ُ

كاليدين، كمس  ال أس م تبان. أما ةسل ال جلُ: فعلى الوج  األكؿ: ال جي  إال م ة كاحدة، إف شاء 
قدـ على األعضاء الثبلثة، كإف شاء أخ ؛ الجتماع اٟدث كاٞنابة يف ال جل؛ فسق  حك  اٟدث. 

 . ِّٕ/ُن . انظ : الته ي  نقل  الب وم ع
( قاؿ النوكم: قاؿ األصحاب كلو ةسل اٞن  ٚي  بدن  إال أعضاء الوضوء فق  مث أحدث مل (ِ

جي  ت تي  األعضاء بل ي سلها كي  شاء ١ا ذك ان . كلو ةسل أعضاء الوضوء فق  مث أحدث 
اٞمهور: منه  القاض  كج  ت تيبها   ا ال م ذك ان   و ا١    الصحي  ا١شهور ال م ق   ب  

اعات كنقل  إماـ اٟ مُ عن األصحاب كقاؿ:  و ا١   .  أبو ال ي  كابن الصباغ كالب وم ٚك
 . َْٓ/ُ، اجملموع ِِٔ/ُ، الته ي  ِٔٗ/ُانظ : التعليقة 

 . ِٔٗ/ ُانظ : التعليقة للقاض  حسُ ( (ّ
 ( أم: الف ع ال اب . (ْ
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 فحكمػ  عليػ  كاقتصػ  ال سػل إىل عٍنػ  عدؿ فلو .(ُ)ٔقابل  ا١اكردم كجـز ،الٌصحي 
 .الوضوء عن بدال ي تسل احملدث حك 

 أبن  أيخ  :كاثنيها  ٌٍ  .كي تسل ،م
 مػػن البلػػل أصػػاب  مػػا كةسػػل كالوضػػوء ال سػػل عليػػ  فيجػػ  ،ابألٍحػػوطً  أيخػػ  :كاثلثهػػا 

 .عن  جيزئ ال ال سل أبف القوؿ على ميفى َّعه  الوضوء إبجياب كالقوؿ .كثوب  بدن 
 أن  ،أصٌحها :كرابعها  ََّ  أصػاب  مػا كي سػل م تبػا فيتوضه م م أبن  أيخ  أف بُ يػىتىخى

 .(ِ)ال سل على فيقتص  مٍ أبن  أك من 
ٌٍ  ٘ىي ػز صػ ٌ  فقػد ، فً شٍ يي  ال األصحاب ذك ك  كما :اإلماـ قاؿ  كجػد فػ ف ،بصػفاتو  ا١ػ
ٌٍ  أبن  األخ  كج  بعضها  البيػاض كجػد كلػو .ٔػٍ لػي  أنػ  فالظػا   ،كلها فقدت كإف ،م
ٌّ  أنٌػػ  الظػػن علػػى ي لػػ  كقػػد .اإلشػػكاؿ ٤ػػلٌ  فهػػو كالٌثخانػػة  يليػػ  ال ا١ػػ مٌ  أف جهػػة مػػن مػػ
ػػحييٍ  أف كجيػػوز .الكثػػَ :أم ،ال هػػارة نفػػ  يستصػػح  :ييقػػاؿ أف فيجػػوز الواقعػػة بصػػاح   لمى

 .(ّ)النجاسة يف الظن ةلبة على ٗ جيا الظن ةال  على األم 
 أبف القػػوؿ كإطػػبلؽ هبػػا التَّمىس ػػك :كفائػػدهتا .(ْ)صػػفات للمػػٍ السػػبلـ عليػػ  ذكػػ  كقػػد
 .سديد ةَ األحداث إىل يت  ؽ ال االجتهاد

                                  
( قاؿ ا١اكردم: فلو شك فيما أنزل   ل  و مٍ أك كدم؟. فبل ةسل علي  للشك في ، كيتوضه كال (ُ

يلزم  ةسل  ٞواز أف يكوف منيا طا  ا كإف احتاط يف األم ين ف سل  كاةتسل كاف أكىل كأفضل. انظ : 
 . ُِٔ، ُِٓ/ُ، اٟاكم ِٕ/ُاإلقناع 

 . ٔٓ/ُ، ال كضة ُُٗ/ُ، العزيز َٗ/ُا١ ل   ، هنايةِٓٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ِ
 . ُْْ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
عن ا١ أة ت ل يف منامها ما ي ل ال جل، فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا أهنا سهل  ني( أف أـ سلي  هنع هللا يضر حدث  (ْ

سلي : كاستحيي  من ذلك، قال : ك ل : إذا رأت ذلك ا١ أة فلت تسل، فقال  أـ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 أة رقي  ا١: نع ، فمن أين يكوف الشب ؟ إف ماء ال جل ةليظ أبي ، كماء ملسو هيلع هللا ىلص هللا يكوف   ا؟ فقاؿ ني

( ب ق : ُِٕ/  ُأصف ، فمن أيهما عبل أك سب  يكوف من  الشب . أخ ج  مسل  يف "صحيح " )
  سل على ا١ أة ٓ كج ا١ٍ منها (. ( ) كتاب اٟي  ، ابب كجوب الُُّ)
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 مػا كي سػل كيتوٌضػه ي تسػل مث يػوًف أف ،األكىل :سػبلـعبد البن  الدين عز الشي  كقاؿ
 .(ُ)النية جـز ل  ليتهتَّى أصاب 

 :آراء ٙانية ا١سهلة يف كيتلٌخص
  م تَّ  ةَ كضوء جي. 
  م تَّ  كضوء جي. 
  البلل أصاب  ما ةسل مع  جي. 
  فق  ال سل جي. 
  ٌَ  بظنٌػػػ  فيهخػػ  ،كالظػػا   األصػػػل تعارضػػ  قػػوال فيػػػ  .كمػػ اي منيػػا جيعلػػػ  أف بػػُ يتخػػ

 .حال  إىل ابلنسبة
  البلل أصاب  ما كةسل كال سل الوضوء جي. 
  النوكم كاختار  خاصة كال سل الوضوء جي(ِ). 
 كبتقػدي  ،جينػيبىاف ذكوريت  بتقدي  فهما رجل دب  يف ذك   (ّ)خنثى أكًف لو ما ،ادلسألة ونظَت
/ .(ْ)الٌصحي  على ٤داثف أنوثيت   .(ٔ)عليهما الوضوء بوجوب     يف ا١تويل (ٓ)كجـز

                                  
 . ُٗ/ ِقواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ ( انظ : (ُ
( لعٌل ا١ؤل  أخ ه يف النقل عن اإلماـ النوكم. ف ف النوكم قاؿ: األص : يتخَ بُ التزاـ حك  (ِ

 . ٔٓ/ُا١ٍ، كحك  ا١ م. انظ : ال كضة 
 خنثى مشكل. ( أم: (ّ
. قاؿ النوكم: ألن  إف كاف ُُٗ/ُ، العزيز ِّٓ/ُ، البيافِٔٗ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ْ

رجبل، لزمهما ال سل. كإف كاف ام أة، فقد ١س  رجبل كخ ج من دب  ال جل شئ، ف ٍسل أعضاء 
ًتي  يف الوضوء كاج  لتص  طهارت .اجملموع   . ُٓ/ِالوضوء كاج  كالزايدة مشكوؾ فيها كال

 /أ. ْٓؿ  ((ٓ
 ( مل أق  على توثي    ا الكبلـ. (ٔ
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 :فائدة
 .(ُ)ال األصػػ ٌ  :كقػػاؿ .الوضػػوء يف فػػ ض  ػػو  ػػل ا١ػػاء أف يف كجهػػُ ا١ػػاكردم حكػػى

 .(ِ)ال زايل كبلـ مقتضى ك و

 سننو يف الثاين الفصل
 السراك :أّوذلا

 .(ْ)أك٢ا الٌتٍسمٌية :القاض  كقاؿ .(ّ)أكَّلًٌيت  يف بعضه  كانزع
 مػن كالصػف ة الفػ  من الك يهة ال ائحة إلزالة خشن ش ء أك بعود األسناف دلك :وىر
 .(ٔ)سيهيت ما على للٌصائ  إال م لقان  مستح ه  ك و .(ٓ)الف  كت ي  األسناف

 .األشجار قضباف :وآل و
 .اب١اء الياب  كيلُ ،كاللُ اليبوسة بُ يكوف أف كييٍستىحى   
 يسػػتعملوف اٟجػػاز عػػن كالبعيػػدكف .العػػادة ك ػػو أراؾ مػػن قضػػيبا يكػػوف أف كييٍسػػتىحى   

                                  
فهما ا١اء ال ا   فلي  من أفعاؿ الوضوء، فل  يدخل يف عدد ف كض . كمن  ( قاؿ ا١اكردم:(ُ

 . ُِّ/ُأصحابنا من كاف يعد  ف ضا اثمنا. انظ : اٟاكم: 
ائ  الوضوء س  كمل ( أم: مل ي ك  اإلماـ ال زايل أف ا١اء ف ض من أفعاؿ الوضوء حيث ذك  أف ف  (ِ

 . ِٕٓ-ِْٓ/ُي ك  ا١اء من أحد ا. انظ : الوسي  
 . ُِّ/ُ( منه  ا١اكردم كالقاض  حسُ. انظ : اٟاكم (ّ
 . ِٖٓ/ُ( انظ : التعليقة (ْ
)ابب الشُ كالصاد(، احملي   ِْٔ/ُُ)مادة: سكو(، هت ي  الل ة  ٕٖٓ/ِ( انظ : ٚه ة الل ة (ٓ

)ابب السُ كالياء كما يثلثهما(،  ْٕٗ)مادة: كك (، ٣مل الل ة البن فارس ص ِٖٗ/ٔيف الل ة 
 )مادة: سوؾ(.  ِٕٗ/ُ، ا١صباح ا١نَ ِِ/ُالنظ  ا١ستع ب 

 .َُّانظ : ص  ((ٔ
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دً عي كالس   خشن بكل الس ٌنة كتتهٌدل .ع كق 
 .كاألشناف (ُ)

 :أكج  ثبلثة ا٠شنة إبصبع  ابلدلك االكتفاء كيف
 يكفيها ال :أٍظه  ا(ِ). 
 ابإلصػػػب  الػػػ كايين قيٌػػػد  لكػػػن كالػػػٌ كايين (ّ)كالب ػػػوم القاضػػػ  كاختػػػار  .نعػػػ  :كاثنيهػػػا 

 .(ْ)القوية
 ا جيد مل إف يكف  :كاثلثها َ  .ة

َ  كأصب  ق عا تكف  فبل (ٓ)الٌناعمة األصب  كأٌما  .(ٔ)ق عا تكف  ا٠شنة ة
 :أحواؿ يف السواؾ استحباب كيتهٌكد

 مل أك كضػػػوؤ  تقػػٌدـ أك الوقػػ  ذلػػك يف توٌضػػه سػػػواء الصػػبلة يف الػػٌدخوؿ عنػػد :منهػػا 
 فيػػ  كػػاف كسػواء .تػػ اابن  كال مػاء جيػػد مل أبف ،مت ٌهػ  ةػػَ أك متيٌممػا كػػاف أبف ،يتوضػه
َان  ًاكي  تسػػليماتو  ذات صػػبلة ٌصػػلى كلػػو .ال أـ مت ػػ  كسػػٌنة كالتهٌجػػد كالٌضػػحى كػػال

 .ركعتُ لكل يستاؾ أف استح ٌ  ،ه  ال
 الوضػػوء سػػنن مػػن الٌسػػواؾ لػػي  :بعضػػه  كقػػاؿ .يصػػل مل كإف الوضػػوء عنػػد :كاثنيهػػا 

 كةسػػػل التٌسػػػمية يف قابلػػػة كطػػػ د  الػػػ كايين كاختػػػار  ،(ٕ)نفسػػػ  يف مسػػػتحبا كػػػاف كإف
                                  

 .ُْْ/ّس  النبات. انظ : العُ ( السعد: ا(ُ
، النج  الو اج ُُ/ُ، عمدة السالك ِِٖ/ُ، اجملموع ُُِ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ِ
 . ُِْ/ُ، ٖفة احملتاج ّّٕ/ُ
 . ُِٕ/ُ، الته ي  ِْٓ/ ُ( انظ : التعليقة للقاض  حسُ (ّ
 . َٕ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ْ
 ليًٌنىة. ال (   :(ٓ
 . ُُ/ُ، عمدة السالك ِِٖ/ُ، اجملموع ُُِ/ُالعزيز ( انظ : (ٔ
( قاؿ النوكم: اختبلؼ األصحاب يف أف الٌسواؾ  ل  و من سنن الوضوء أـ ال: ف ف ذلك (ٕ

ا٠بلؼ إمنا  و يف أن  يعد من سنن الوضوء أـ سنة مستقلة عند الوضوء ال من . انظ : اجملموع 
ُ/ِِٕ . 
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 .(ُ)خواٌص  من ليس  ألهنا الكفُ
 عنػػػد :كاثلثهػػػا  ٌَ  أك الكػػػبلـ أك كالٌشػػػ اب ال ٌعػػػاـ عػػػن إمسػػػاؾو  أك وـو بنػػػ (ِ)الٌنكهػػػة ت ػػػ

 .ك يهة رائحت  ما أكل أك كث ت 
 تعاىل هللا كذك  الق آف ق اءة عند :كرابعها. 
 النكهة تت َ مل كإف ،األسناف اصف ار عند :كخامسها. 
 كػػل عنػد يسػػتاؾ أف ينب ػ  أنػ  :دمحم أيب الشػػي  كعػن .ا١نػزؿ دخػػوؿ عنػد :كسادسػها 

 .(ّ)م ة كالليلة اليـو فف  أخ ه  ف ف ،طهارة كل فعند أخ ه  ف ف ،صبلة
 .(ْ)األص ٌ  يف الٌزكاؿ بعد للٌصائ  إال يك   كال
 النوكم كاختار  م لقا يك   ال :كقيل(ٓ). 
 النفل صـو يف يك   ال :كقيل. 

 .(ٕ)يف   أف إىل :حامد (ٔ)أبو/ الشي  كقاؿ .ال  كب إىل الك ا ة كتستم ٌ  
 

ػػػان  كعلػػػى ،بتحامػػػل أٍض اسػػػ  كك اسػػػ ًٌ  أٍسػػػنىان  علػػػى الٌسػػػواؾ ككٍيفيٌػػػةي   حلقػػػ  كسػػػٍق ً  ًلسى
 .األسناف بع ض كيستاؾ ،ل يفان  ام اران 

 بػ  أتذت كإف ،ب و٢ػا االسػتياؾ ييكػ   :كا١ػاكردمٌ  اٟسػُ القاضػياف مػنه  ٚاعة كقاؿ

                                  
 . ٗٔ-ٖٔ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
، معج  ُٕٔ)ابب ا٢اء كالكاؼ كالفاء(، التقفية يف الل ة  َّٖ/ّري  الف . انظ : العُ  (   :(ِ

 )مادة: ف ؾ ق(.  ِٓٔ/ِ)مادة: نك (، ا١صباح ا١نَ  ِِّٓ/ٔ، الصحاح ُْٕ/ُديواف األدب 
 . ْٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ّ
، التنبي  ُْ، التنبي  صِْٔ/ُ، التعليقة ْٔٔ/ّ، اٟاكم ٕٗ( ك و ا١   . انظ : اإلقناع ص(ْ
 . َُِ/ُ، العزيز ِٗ/ُ، البياف ُِٔ/ُ، الته ي  ِٕٗ/ُ، الوسي  َٕ/ُ، ْ  ا١    ٕٔص
 . ِٕٔ-ِٕٓ/ُ( انظ : اجملموع (ٓ
 /ب. ْٓ( ؿ (ٔ
 . ِٕٔ/ُ( نقل  النوكم عن . انظ : اجملموع (ٕ
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 .(ِ()ُ)ةثَّ اللًٌ 
 اسػػػػتاؾ ،أحػػػػدمها علػػػػى اقتصػػػػ  فػػػػ ف .كع ضػػػػا طػػػػوال ييٍسػػػػتىحى    :كال ػػػػزايل اإلمػػػػاـ كقػػػػاؿ

  .(ْ)ب  انف دا ش ء ك و .(ّ)ع ضا
 بػػػػ  ينػػػػوم كأف بيمينػػػػ  يسػػػػتاؾ كأف .األيسػػػػ  مث األديػػػػن ابٞانػػػػ  يبتػػػػدئ أف كييٍسػػػػتىحى   

 بسػػػواؾ يسػػػتاؾ أف أبس كال .اثنيػػػا بػػػ  االسػػػتياؾ أراد إذا الٌسػػػواؾ ي سػػػل كأف .ابلسػػػنة االتيػػػاف
 َ  .ليهلف  الصي ب  ييعٌود أف كينب   .ل  أذف إذا ة

 ال أف ينب ػػ  :النػػوكم كقػػاؿ .(ٔ)كضػػوئ  يف سػػواك  يػػدخل أف كيكػػ   :(ٓ)الصػػيم م قػػاؿ
ٟىًدٍيد كييٍك   .كبعد  السواؾ قبل (ٖ)اب٠بلؿ أبس كال .(ٕ)يك    .اب

                                  
عها: اللثات كاللثاة. انظ :  ثة:( الل(ُ    اللح  ال م ركز في  االسناف أك ٟ  أصوؿ األسناف، ٚك

، التلخيص يف مع فة ُِِ/ّ، معج  ديواف الع ب ُْٗ، الكنز الل وم صُِخل  اإلنساف ص
 . )مادة: ؿ ث م( ْٗٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ِْ/ُ، النظ  ا١ستع ب ِٓأٝاء األشياء ص

 . ٖٔ/ُ، اٟاكم ِْٓ/ُ( انظ : التعليقة (ِ
 (. ِٕٗ/ ُ، الوسي  يف ا١    )ْٗ/ُهناية ا١ ل  ( انظ : (ّ
( قاؿ النوكم:  إماـ اٟ مُ كال زايل ف هنما قاال يستاؾ ع ضا كطوال ف ف اقتص  فع ضا ك  ا ال ل (ْ

 . ُِٖ/ُقاال  شاذ م دكد ٥الفا للنقل كالدليل. انظ : اجملموع 
بن حسُ الصيم م، أحد األئمة، كل  يف ا١    كجو  مس ورة،   أبو القاس  عبد الواحد (  و:(ٓ

ت  يف: طبقات الفقهاء الشافعية ّٖٔكاف حافظا للم    حسن التصاني ، كتويف سنة   ػ. انظ  تٚ 
ات الشافعية الكربل . طبقُْ/ُٕ، سَ أعبلـ النببلء ِٓٔ/ِ، هت ي  األٝاء كالل ات ٕٓٓ/ِ

 . ّٕ/ِ، طبقات الشافعية لئلسنوم ّّٗ/ّللسبك  
َم. انظ : البياف (ٔ  . ِّٖ/ُ، اجملموع ّٗ/ُ( نقل  العم اين كالنوكم عن الصم
 . ِّٖ/ُ( انظ : اجملموع (ٕ
ى من ا١هكوؿ  و مهخوذ من اس  فعل: خٌلل الشخص أسنان  ٗليبل إذا أخ ج ما يبق ( ا٠بلؿ:(ٖ

)مادة: خل(، احملي  يف  َّّ/ٔبينها كاس  ذلك ا٠ارج خبللة ابلض  كا٠بلؿ. انظ : هت ي  الل ة 
 )مادة: خلل(.  َُٖ/ُ)ابب ا٠اء كالبلـ(، ا١صباح ا١نَ  ُْٕ/ْالل ة 
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 بػ  كشػد أسػناين بػ  بػي   الله)) ب  ابتداء عند يقوؿ أف كييٍستىحى     :(ُ)بعضه  كقاؿ
 كإف بػ  أبس ال ك ػ ا :النػوكم قاؿ .ال اُٛ(( أرح  اي في  يل كابرؾ (ِ)٢ايت ب  كثب  لساين

 .(ّ)حسن دعاء ف ن  أصل ل  يكن مل

 ال سمية :الثانية
 يف ذك  ػػػا إذا هبػػػا أتػػػى نسػػػيها فلػػػو .كضػػػوئ  ابتػػػداء يف تعػػػاىل هللا يسػػػم  أف ييٍسػػػتىحى   

 هللا بسػػ  :يقػػوؿ أف أثنائػػ  يف ٌٝػى إذا كييٍسػػتىحى    .أثنائػػ  يف تػػداركها ،عمػدان  ت كهػػا كلػػو .أثنائػ 
 .(ْ)كآخ   أٌكل  على

 ابؿ ذم أمػ  كػل يف كييٍسػتىح    .هبػا اإلتيػاف ييٍسػتىح    مل ،مٍن  ف غ حى يت كٍَّ  ا مل كلو
ن هللا بسػػ  يقػوؿ أف كاألكػػل اٞمػػاع عنػػد حػى  هللا بسػػ  :قولػػ  علػػى اقتصػػ  فلػو .الػػ حي  الػػٛ 

                                  
 .ِّٖ/ُ( نقل  ال كايين عن بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : ْ  ا١    (ُ
   اللحمة اٟم اء ا١علقة يف أعلى اٟنك على عك ة اللساف. انظ : خل  اإلنساف  اللهاة:( (ِ
)مادة: ٢ا(،  ِْٕٖ/ٔ، الصحاح اتج الل ة ُُّ، البارع يف الل ة صُٔٗ، الكنز الل وم صُّص

 )ابب البلـ كا٢اء(. ٣ٕٗٔمل الل ة ص
 . ِّٖ/ُ( انظ : اجملموع (ّ
هللا  إذا أكل أحدك  فلي ك  اس »ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  هللا هللا عنها، أف رسوؿ ا ْديث عائشة رض ( أخ (ْ

أخ ج  أبو داكد يف «. هللا أكل  كآخ   هللا تعاىل يف أكل  فليقل بس  تعاىل، ف ف نس  أف ي ك  اس 
ًم م يف ( ) كتاب األطعمة ، ابب التسمية على ال عّٕٕٔ( ب ق : )َْٕ/  ّ"سنن " ) اـ ( كال
( ) أبواب األطعمة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ابب ما جاء يف التسمية ُٖٖٓ( ب ق : )ّْْ/  ّ"جامع " )

 .ّٕٕٔ/ِعلى ال عاـ (، كصحح  األلباين يف صحي  كضعي  سنن أيب داكد 



 

 

 363 

 يف صفة الرضرء اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

 .(ُ)السنة ب  أتدت
 شػ يك ال كحػد  هللا إال إلػ  ال أف أشهد :بعد ا يقوؿ أف كييٍستىح    :(ِ)ا١قدس  قاؿ

 بػ  أبس ال كػاف كإف لػ  أصػل ال ة يػ  ك ػ ا :النػوكم قاؿ .كرسول  عبد  دمحما أف كأشهد ل 
َ  مي لى عٍ نػى  كال  .(ّ)ل 

 :فائدة
 ا١ناسػك كذبػ  كالتػيم  كالوضوء ؛التسمية في  يسن قس  :ثبلثة األفعاؿ :العلماء قاؿ
 كاألذكػػػار كاٟػػػج كالصػػػبلة ؛فيػػػ  تسػػػن ال كقسػػػ  ،كاٞمػػػاع كالشػػػ ب كاألكػػػل القػػػ آف كقػػػ اءة

 .(ْ)كا١ك ك  احملـ  ك و ؛التسمية في  تك   كقس  ،كالدعوات

                                  
ن ال حي  فهو  ال يبدأ ابس  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: كل أم  ذم ابؿ الني ْديث أيب   ي ة  عن( أخ ا (ُ هللا الٛ 

( ) كتاب عمل اليـو كالليلة ، ما َُِٓٓ( ب ق : )ُْٖ/  ٗأبً. أخ ج  النسائ  يف "الكربل" )
يستح  من الكبلـ عند اٟاجة كذك  االختبلؼ على أيب إسحاؽ يف خرب عبد هللا بن مسعود في  ( 

 . ِٗ/ُضعف  األلباين يف إركاء ال ليل 
بن نص  ا١قدس  ا١شهور ابلشي  أيب نص ، اإلماـ الزا د، اجملم   بن إب ا ي  و الفت  نص (  و: أب(ِ

ت  يف: هت ي  َْٗعلى جبللت  كفضيلت ، مفيد الشاـ، تك ر ذك   ىف ال كضة، كتويف سنة   ػ. انظ  تٚ 
، ُّٔ/ُٗ، سَ أعبلـ النببلء ُٓ/ ِٔ، اتري  دمش  البن عساك  ُِٓ/ِاألٝاء كالل ات 

 . ُْٗ/ ُ، طبقات الشافعيُ ُّٓ/ ٓبقات الشافعية الكربل للسبك  ط
( نقل  النوكم عن ا١قدس . ذك  النوكم أن  نقل ذلك عن  من كتابي  الته ي  كاالنتخاب. انظ : (ّ

 . ّْٔ/ُاجملموع 
( مل أجد   ا النص عند كت  ا١تقدمُ. كلعل   ا من تلخيص ا١ؤل  كعلم . كلكن كجدت   ا (ْ

، أسٍ َُْ/ُعند العلماء ا١تهخ ين مثل زك اي األنصارم كال مل  كالش اكين. انظ : ال  ر البهية  النص
 . ِِْ/ُ، ٖفة احملتاج م  حاشية الش اكين ّٕ/ُا١ ال  م  حاشية ال مل  الكبَ 
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 .ُ()واالس نشاق ادلضمضة قبل ثالاث الكّفُت غسل :الثالثة
 فيهمػا شػك أك طهارهتما تػىيػَّقىنى  سواء ،ال أـ الٌنـو من قاـ سواء متوضئ لكل ييٍستىحى   

 .ال أك اإلانء من ا١اء ًب ىٍ ؼً  (ِ)يد / يدخل كاف كسواء
 ثبلاثن؟ ةسلها قبل اإلانء يف ةٍمسيها ييك   ك ل
 ال أـ النـو من قاـ سواء كي ً ى  ،طهارهتما يف شكٌ  ف ف(ّ). 

 مل ،قبلػػػ  ةمسػػػها فػػػ ف ،هبػػػا رطػػػ  شػػػ ء كأكػػػل مػػػائ  كػػػل يف ةمسػػػها ييٍكػػػ   ككػػػ لك
 .(ْ)ال عاـ كال ا١اء ينج 

 .(ٓ)النٌػػػـو مػػػن قػػػاـ إذا ابالسػػػتحباب ةمسػػػها قػىٍبػػػل ةٍسػػػلىها ا١هػػػٌ ب صػػػاح ي  ككصػػػ 
 .(ٔ)في  كةيل 

 :كجهاف ةسلهما قبل ةمسهما ك ا ة فف  ،طهارهتما تيٌقن كإف
 يك   ال :اٞمهور عند أصٌحهما(ٕ). 

                                  
، ْٔ/ُ، هناية ا١ ل  ِّٔ/ُ، التعليقة َُُ/ُ، اٟاكم َٔ/ُ، اللباب ّٗ/ُ( انظ : األـ (ُ
، ٖفة ّْْ/ُ، النج  الو اج ّْٗ/ُ، اجملموع ِٖٔ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ُِِ/ُز العزي

 . ِِٓ/ُاحملتاج 
 /أ. ْٔ( ؿ (ِ
 . يف اٟاشية األكىل ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة(ّ
  . يف اٟاشية األكىل ( ك و ا١   . انظ : ا١صادر السابقة(ْ
 . ّٕ/ُ( انظ : ا١ه ب (ٓ
( قاؿ النوكم: أنك  يف   ا الفصل شيئاف. أحدمها: ٗصيص استحباب ال سل قبل ال م  ٔا إذا (ٔ

. كالٌصواب ضب   ابلشك يف ٧اسة اليد كما أكضحنا . كالثاين: قول  استح  أف ال ي م   قاـ من نـو
الص ي  يف حى ي سل، ال يلـز من  ك ا ة ال م  أك ال. كالٌصواب أن  يك   ال م  قبل ال سل للنه  

 . ّْٗ/ُ  ا اٟديث الصحي . انظ : اجملموع 
 . ّْٗ/ُ، اجملموع ُِِ/ُ، العزيز ّٖ/ُ( ك و ا١   . انظ : ْ  ا١    (ٕ
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 النٌػـو مػن قػاـ سػواء .(ُ)كاإلمػاـ ا١ػاكردم كصػٌحح  القاضػ  بػ  جػـز ،يك   :كاثنيهما 
 .ال أـ

َا انءإلا فكاف ،ال سل قبل ال ىٍم ي  ٍ ناكى ً  كحيث  معػ  كلػي  ،من  الص ٌ  ديكن  ال كب
 .كي سلهما ثوب  ب  ؼ أك بفي  ا١اء أيخ  أك ل  يٍ ً ؼي  الكٌفُ ا   ب اٍستػىعىافى  ،ب  ي ًؼ ما

 فػ ف .(ِ)كجهػاف االسػتحباب بقػاء ففػ  ،ال هػارة تػيٌقن فػ ف :قولػ  يف ال زايل ةل  كقد
 .(ّ)ال هارة تيٌقن عند الك ا ة يف كا٠بلؼ ،م لقا اثب  االستحباب
 .فصاعدا قٌلتاف في  إانء يف كال ،ًب ٍكىةو  يف ةمسها يك   كال
 األصػ  يف ب سػلهما يعيػدٍ  مل ،كاالستٍنشػاؽ ا١ٍضمضػة بٍعػد ما إىل كٌفي  ةسل أٌخ  كلو
 .(ْ)٤ل  لفوات

 .سػػػٌنة ال الوضػػػوء يف  يئػػػةه  الكٌفػػػُ كةٍسػػػل الٌتٍسػػػمية :قػػػاؿ حامػػػد أاب الشػػػي  أف كاعلػػػ 
 .(ٓ)مع  ال اتية الوضوء كظائ  من كاف ما كالس ٌنة

 .(ٔ)كاحد كا١عٌ ،العٌدة يف ما خبلؼ   ا :ا١اكردم قاؿ

                                  
 . ٓٔ-ْٔ/ُ، هناية ا١ ل  َُِ/ُ، اٟاكم ِّٔ/ُ( انظ : التعليقة (ُ
 . ِِٖ/ُ( انظ : الوسي  (ِ
ن طهارة يد  فف  بقاء االستحباب كجهاف، ال ( قاؿ ابن الصبلح: قوؿ اإلماـ ال زايل: ف ف تيقٌ (ّ

يستفاد من  أف يف استحباب أصل ال سل عند التيٌقن كجهُ، فهو ةل ، كسهو، سب  إلي  القل  أك 
ا٠اط . ف منا حكا  يف استحباب تقدًن ال سل على ال م ، ال يف أصل ال سل. انظ : ش ح مشكل 

 . ُُٓ/ُالوسي  
 .ّْٗ/ُ، اجملموع ُِِ/ُ، العزيز ّٖ/ُ    ْ  ا١( ك و ا١   . انظ : (ْ
 . ََُ/ُ( نقل  ا١اكردم عن أيب حامد اإلسف اييٍ. انظ : اٟاكم (ٓ
( قاؿ ا١اكردم: ا٢يئة ما هتيه ب  لفعل العبادة، كالسنة ما كان  يف أفعا٢ا ال اتبة فيها ك ك ا نقوؿ (ٔ

 . ََُ/ ُانظ : اٟاكم الكبَيف ةسل الكفُ. ك  ا يعد يف العبارة م  تسلي  ا١عٌ. 
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 :ُ()واالس نشاق ادلضمضة :واخلامسة الرابعة
 .(ِ)في  يف ا١اء جيعل أف :ا١ضمضة

 .(ّ)األن  داخل إىل ا١اء يوصل أف :كاالٍسًتٍنشاؽ
 :االستنثار كأٌما
 االستنشاؽ  و :فقيل. 
 االستنشاؽ بعد األن  من ا١اء إخ اج  و :كقيل. 
 كاستنثارا استنشاقا ٝيٌ  كإخ اج  األن  إدخال  :كقيل(ْ). 

 .ديج  مث حلق  ط ؼ إىل كيدي   في  يف ا١اء جيعل أف :ا١ضمضة كأكمل
 .في  جعل  :كأقلها
ًط كال  .حصل ٍ  ابتلع  فلو ،ا١جٌ  يش
  ٌ ًط كال في  إدارت  أفٌ  :الوجهُ كأص  .(ٓ)الف  مقدـ يف كضع  كيكف  ،يش

                                  
، ٔٔ/ُ، هناية ا١ ل  ِْٔ/ُ، التعليقة َُٔ/ُ، اٟاكم َٔ، اللباب ّٗ/ُ( انظ : األـ (ُ

 . ِٖ، كفاية األخيار صِِٖ/ُ، كفاية النبي  ّٔٓ/ُ، اجملموع ُِّ/ُ، العزيز ِّٕ/ُالته ي  
، هت ي  ُٓٗ/ّ، معج  ديواف األدب ُٕ/ٕٖ يك ا١اء يف الف . انظ : العُ  ( ا١ضمضة   :(ِ

)ابب الثنائ  ا١ضاع (، الصحاح اتج الل ة  ْْٓ/ٕ)مادة: ض (، احملي  يف الل ة  ُّّ/ُُالل ة 
 )مادة: مض (.  َُُٔ/ّ
 َُّ/ُاجت اب ا١اء ابلنف  إىل األن . انظ :  ة ي  اٟديث إلب ا ي  اٟ يب  ( االستنشاؽ  و:(ّ

، ِٔ/ُ، النظ  ا١ستع ب ّ، طلبة ال لبة صُّٓ/ُ)ابب: نش (، ة ي  اٟديث للخ ايب 
 .ِٗٓ/ِا١صباح ا١نَ 

)أبواب  ٓٓ/ُٓهت ي  الل ة استخ اج ما يف األن  من أذل أك ٥اط. انظ :  ( االستنثار  و: (ْ
، ا١صباح ا١نَ ِٔ/ُ)ابب نث (، النظ  ا١ستع ب  ِِٖ/ِالث اء كال اء(، الصحاح اتج الل ة 

ِ/ِٓٗ . 
، كفاية األخيار ِِٖ/ُ، كفاية النبي  ّٔٓ/ُ، اجملموع َُٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٓ
 . ِٖص
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 .األن  ا١اء دخاؿإ :كاالستنشاؽ
 .جياكز كال ،خيشوم  إىل ابلنف  ابجتبلب  في  ا١بال ة :كأكمل 
 يفعػػػػػل كمػػػػػا يسػػػػػتنث  مث أذل مػػػػػن أنفػػػػػ  يف مػػػػػا فيزيػػػػػل أصػػػػػابع  كيػػػػػدخل :ا١تػػػػػويل قػػػػػاؿ
 .(ُ)ا١تمخ 
 .(ِ)كال سل الوضوء يف سٌنتاف كمها
  ال سل يف كاجباف أهنما :كج  كفي. 

 لكػػن ،ة فػػات أك ب  فػػة كاألنػػ  الفػػ  ابطػػن إىل ا١ػػاء إبيصػػاؿ تتػػهٌدل الٌسػػٌنة (ّ)كأصػػل/
 :أكج  ٜسة منها يتلخص ،ط ؽ على أفضل    الي الكيفية يف اختلفوا
 ال افع  كصٌحح  ،أفضل ب  فتُ بينهما الفصل أف :أحد ا(ْ). 
 أفضل ة فات بس  بينهما الفصل أف :كاثنيها. 

 بعػػػػد هبػػػػا عتػػػػدٌ يي  ال حػػػػٌى  (ٓ)مسػػػػتح ٌّ  أك مسػػػػتح ٌّ  ا١ضمضػػػػة تقىػػػػد ـ  ػػػػل ، ػػػػ ا كعلػػػػى
ًتيػػػػ  كجػػػػوب يف أبف عٍنهمػػػػا ا١ػػػػاكردم كعػػػػرٌب  ؛كجهػػػػاف فيػػػػ  ،االستنشػػػػاؽ؟  ا١سػػػػنوانت يف ال

 مسػ  علػى األذف مسػ  أك الكفػُ ةسػل على ا١ضمضة قٌدـ إذا ما في  كيدخل .(ٔ)كجهُ
 .ال أس
 مػػ ة كيستنشػػ  كاحػدة كػػل مػػن يتمضػم  ة فػػات بػػثبلث بينهمػا اٞمػػ  أف :كاثلثهػا 

                                  
 بن أٛد الشه م.  بن  عل  ٖقي  ليلى ُُِ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ُ
 .ِٖ، كفاية األخيار صِِٖ/ُ، كفاية النبي  ّٔٓ/ُ، اجملموع َُٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ِ
 /ب. ْٔ( ؿ (ّ
 . ُِّ/ُ( انظ : العزيز (ْ
: أم: ل  األحقية يف التقدًن. ف ذا ت ؾ ا١ضمضة بعد االستنشاؽ، فبل يعيد ا. انظ : ش ح (ٓ ( قل ي

 .ُٓٔ/ُمشكل الوسي  
 . َُٔ/ُانظ : اٟاكم ( (ٔ
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 .(ِ)القاض  ب  كجـز (ُ)كالنوكم الصبلحبن ا منه  ٚاعة كصٌحح  ،أفضل
 أكىل ا١ضمضة تقدًن م  ب  فتُ بينهما اٞم  أف :كرابعها. 
 أكىل ابالستنشػػاؽ ا١ضمضػػة خلػػ  مػػ  أفضػػل ب ػػ فتُ بينهمػػا اٞمػػ  أف :كخامسػػها 

 .(ْ)الصباغبن كا (ّ)دنيج بنال ب  كق  
 :(ٓ)كيستح   

 األسػناف ككجهػ  اٟلػ  أقصػى إىل كايصػال  الفػ ٌ  يف ا١ػاء إبدارة ،ا١ضمضػة يف ا١بىال ة 
 .عليها األصب  إم ار م  كاللثة

 كإزالػة ا١نخػ ين يف األصػب  كإدخػاؿ للخياشي  ابلنف  ا١اء بتصعيد ،االستنشاؽ كيف 
 .صائما يكوف أف إال الوس  من فيهما ما
 :األكث ين عند فيهما ا١بال ة فتك  

 ت كها ييستح    :الصباغبن ا كقاؿ(ٔ). 
 حيـ  :(ٕ)ال ي  أبو القاض  كقاؿ(ٖ). 
 يف بك ا تهػػا كقػػاؿ .ا١ضمضػػة دكف االستنشػػاؽ يف ا١بال ػػة تكػػ    نػػا :ا١ػػاكردم كقػػاؿ 

 .(ٗ)الصـو كتاب
                                  

 . ِّٓ/ُ، اجملموع ُْٓ-ُّٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : ش ح مشكل الوسي  (ُ
 . ِْٔ/ُ( انظ : التعليقة (ِ
 . ِّٔ/ُ( نقل  النوكم عن البندنيج . اجملموع (ّ
 . ْٖبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم ( انظ : الشامل البن الصباغ ٖقي  عبد العزيز(ْ
 .ِّٓ/ُ، اجملموع ُْٓ-ُّٓ/ُوسي  ش ح مشكل ال( انظ : (ٓ
( لعٌل الصواب أف ابن الصباغ قاؿ ابستحباب ا١بال ة فيهما ل َ الصائ . انظ : الشامل البن (ٔ

 . ٕٖبن عل  آؿ جاب  ص بن مداكم الصباغ ٖقي  عبد العزيز
 (  و: القاض  ال ربم، صاح  التعليقة الكربم. (ٕ
 . ُّٖبن دمحم جاب  ص ( انظ : انظ : التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  ٛد(ٖ
 . َُٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ٗ
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 ا١ػاء يصػل ْيػث االستنشاؽ يف الصائ  ل َ ا١بال ة تك   :الصبلحبن ا الشي  كقاؿ 
 .سعوطا يصَ لئبل دماة  إىل
 .(ُ)اليس ل بيد  كاالستنشاؽ اليمٌ بيد  للمضمضة ا١اء أخ  يكوف أف كيستح  

 .ثالاث ال َّطَهُّر   تكرار :السادسة
 .ك٦سوحها م سو٢ا كلها الوضوء أعضاء يف يستح   

 .(ِ)ا١ سوؿ يف التثليث استحباب كعلى ،كاحدةو  ٔ ٌةً  الف ض أتٌدم على كاإلٚاع
 التك ار في  يستح  ال أن  :كقيل ،كج  ا١مسوح كيف. 

 يكػن مل أكال مسػح  مػا ةػَ اثنيػا مسػ  فلػو .األكؿ ا١ورد على ا١س  يورد أف :كش ط 
 .لبلستيعاب ٤اكلة  و بل تك ارا

 :أكج  الثبلثة على الٌزايدة كيف
 مك ك  أن  :أصٌحها(ّ). 
  ح اـ أن  :كالباق. 
 األكىل خبلؼ أن  األـ يف نص  ك و :كالثالث(ْ). 
  ٕديدا ذلك كلي  جائز أن  :كال اب. /(ٓ) 

 .(ُ)الٌصحي  على ابلثٌالثة كىأتى ابألقلٌ  أخ  ثبلاثن  أك م ٌتُ اةتسل أنٌ  يف شكٌ  كىلو
                                  

 . َِِ/ّ، ُٗٓ/ُ( انظ : ش ح مشكل الوسي  (ُ
 . ٕٖ/ُ، اإلقناع يف مسائل اإلٚاع ُٗ( انظ : م ات  اإلٚاع ص(ِ
، الوسي  ّٕ-ُٕ/ُة ا١ ل  ، هنايُّّ/ُ، اٟاكم ِٔ( ك و ا١   . انظ : اللباب (ّ
 . ّّٔ/ُ، كفاية النبي  ٗٓ/ُ، ال كضة ْٔٔ/ُ، اجملموع َُّ/ُ، العزيز ّْٖ/ُ
هللا تعاىل. انظ :  ( قاؿ الشافع : كال أح  للمتوضئ أف يزيد على ثبلث كإف زاد مل أك    إف شاء(ْ
  .ْٕ/ُاألـ 
 /أ. ْٕ( ؿ (ٓ
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 شػػػ ء منػػػ ي  بقػػػ  فلػػػو .األكىل يف احملػػػل ٚيػػػ  ال سػػػل اسػػػتوع  إذا الٌسػػػنة تتػػػهٌدل كىإمٌنػػػا
 .(ِ)كاحدة فاٞمي  الثٌالثة يف فان سىل

 مىػػالو ٓػػبلؼ جيػػز مل ميتواليػػات مىػػ اتو  ثىػػبلثى  مػػ ٌةن  مػػ ةن  توٌضػػه كىلػػو :٤ٌمػػد أبػػو الٌشػػي  قػػاؿ
 .(ّ)الواحد كالعضو ف هٌنما كاالستنشاؽ ا١ضمضة يف ذلك فعل

 :مناب ها إىل ادلاء إيصال جيب ال اّليت الرجو شعرر ختليل :الّسابعة
 .(ْ)كثيفة كان  إذا الوجهُ أحىد على ةقى فى نػٍ كالعى  كالعارض كالٌلحية

  جي  أنٌ  كج  كفي. 
 .أسفلها من فيها أصىابع  يدخل أف :كالٌتخليل

 .(ٓ)أحسن كاف آخ  هًبىا ل  أخ ى  كلو :الٌس خس  قاؿ

 :َوالّرجلُت اليدين يف اليسرى على اليمٌت تقدمي :الثّامنة

ٍين العضػػػػوين يف ذلػػػػك ييسػػػػتح    كال  الكٌفػػػػاف كمهػػػػا كىاحػػػػدة دفعػػػػة ةٍسػػػػليهما دييٍكػػػػن الٌػػػػ ى

                                                                                                                                                                    

 . ّّٔ/ُ، كفاية النبي  ٗٓ/ُ، ال كضة َْْ/ُ، اجملموع ُِٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ُ
 ( انظ : ا١صادر السابقة. (ِ
 . ٕٗ، ٔٗ/ُانظ : اٞم  كالف ؽ ( (ّ
، ُِٔ/ُ، الوسي  ُٕ/ُ، هناية ا١ ل  ُٓ، التنبي  صِٔٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : التعليقة (ْ

 . َٔ/ُ، ال كضة َُٗ-َُٕ/ُالعزيز 
س : كلو أخ  للتخليل ماء آخ  كاف أحسن انظ : ( نقل  النوكم عن الس خس . قاؿ الس خ(ٓ

 . ّٕٔ/ُاجملموع 
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 .(ُ)أق   يكوف أفٌ  إاٌل  كىاألذانف كىا٠ٌداف
 تيقدَّـ أهٌنا شاذ كىج  اليمٌ األذف كيف. 

ـي  كييك    .(ِ)علي  نيصٌ  الييمٌ على الييٍس ىل تىقًد
 كالوضػػوء ،كىال ٌاعػػات الٌتكػػ ًن ابب مػػن  ػػو مىػػا كػػلٌ  يف الييٍمػػٌ ـي تقىػػد   :األصػػحىاب قػػاؿ
 الٌشػػارب كقػػصٌ  األظفػػار كتقلػػي  االكتحػػاؿك  كىالٌسػػ اكيل ا٠ػػ ك  الٌنعػػلك  الثٌػػوب لػػب ك  كال سػػل
 ا٠ػبلء مػن كا٠ػ كج الٌصػبلة مػن الٌسػبلـك  ا١سجد وؿكدخ كىالٌسواؾ ال ٌأس كحل  اإلب  كنت 

 يف اليسػ ل تقػدًن كيسػتح ٌ  .كاإلع ػاء كىاألخػ  اٟجػ  اسػتبلـك  كا١صىػافحة كىالٌش ب األكلك 
 ا٠ػػػػ ٌ  كخلػػػػ  ا١سػػػػجد مػػػػن كا٠ػػػػ كج كاالمتخػػػػاط كاالسػػػػتنجاء ا٠ػػػػبلء كػػػػدخوؿ ذلػػػػك ضػػػػدٌ 
 .(ّ)ا١ستق رات إزالةك  الٌنعلك  الٌثوبك  الٌس اكيلك 

 .والّ حجيل ْ()الغّرة تطريل :ال ّاسعة
 اٞػػػزء ةػػػَ ك ػػػو .(ُ)العنػػػ  صػػػفحة معنػػا  كيف .الوجػػػ  مػػػ  الػػػ ٌأس ـقػػػدٌ م :ال ػػػ ٌة كت ويػػل

                                  
، ْ، من أيب شجاع صِْٕ/ُ، الته ي  ُُْ/ُ، اٟاكم ْٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : األـ (ُ

 . ُُٗ/ُ، م ٍ احملتاج ُُْ/ُ، ال كضة ِْْ، ّٖٓ/ُ، اجملموع ُِٕ/ُالعزيز 
ملسو هيلع هللا ىلص حي  التيمن يف تنعل  كت جل   هللا ؿهللا عنها قال : )كاف رسو  ( أخ ا ْديث عائشة رض (ِ

( ) كتاب الوضوء ، ُٖٔ( ب ق : )ْٓ/  ُكطهور  كيف شهن  كل (. أخ ج  البخارم يف "صحيح " )
ابب التيمن يف الوضوء كال سل (. كقاؿ اإلماـ الشافع : كإف بدأ ابليس ل قبل اليمٌ فقد أساء كال 

 . ْٔ/ُإعادة علي . انظ : األـ 
 . ّْٖ/ُ، اجملموع ُِٕ/ُ، العزيز ُّْ/ُ( منه  ا١اكردم كال افع  كالنوكم. انظ : اٟاكم (ّ
بياض يف الوج . كقيل:    البياض ال م يكوف يف كج  الف س. انظ : ا١نتخ   ( ال  ة ل ة   :(ْ

)مادة: ة ر(، احملك  كاحملي   ُّٕٔ، منتخ  من صحاح اٞو  م صَُّمن كبلـ الع ب ص
 . ُٓ/ٓ)ابب ال ُ كال اء(، لساف الع ب  ُّٔ/ٓاألعظ  
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 .ب  إاٌل  الوج  ةسل يىًت    ال اٌل م الواج 
 :أكجي  قدر  كيف .(2)الكعبُ فوؽ كمىا اليدين من ا١ فقُ فوؽ مىا ةسل :كالٌتحجيل

 ا  .ٖديد ةَ من تيستح ٌ  الٌزايدة أفٌ  :أحىد ى
 كىالٌساقُ العىضدين أنصاؼ إىل تيستح ٌ  :كالثٌاين. 
 كال ٌكبتُ ا١نكبُ إىل :كالثٌالث. 

 ال ػػػ ٌة بت ويػػل فٌسػػ  ا مػػن كمػػنه  ،ابلٌتحجيػػل ال ػػػ ٌة ت ويػػل فٌسػػ  مػػن األصػػحاب كمػػن
 لػػو مىػػا ٓػػبلؼ كىالٌتحجيػػل ال ػػ ٌة مىوضػػ  إىل ابنتقالػػ  مسػػتعمبلن  ا١ػػاء يصػػَ كال معػػان  كالٌتحجيػػل

مها إىل أسفل َي/ ف نٌ  ال ٌكبة كفوؽ ة يص
 .(ْ)مستعمبلن  (ّ)

 :ابدلسح الرّأس اس يعاب :العاشرة
 :كيفٌيت  يف كاألحسن

 علػػػى كيضػػعهما ابألخػػػ ل ا١سػػبحتُ أحػػػد رىأس يلصػػ  مثٌ  كٌفيػػػ  علػػى ا١ػػػاء يفػػي  أف

                                                                                                                                                                    

لك ةسل صفحة العن ، ( قاؿ ال افع : ت ويل ال  ة ةسل مقدمات ال أس م  الوج ، كك (ُ
كالتحجيل ةسل بع  العضد عند ةسل اليد كةسل بع  الساؽ عند ةسل ال جل. انظ : العزيز 

ُ/ُُُ . 
 ٕٗ/ّ( التحجيل ل ة  و: بياض يف قوائ  الف س. كقيل: كل بياض يكوف يف القوائ . انظ : العُ (ِ

)أبواب اٟاء  ٖٖ/ْلل ة ، هت ي  اُُّ)ابب اٟاء كاٞي  كالبلـ، ا١نتخ  من كبلـ الع ب ص
 )مادة: حجل(.  ُٔٔٔ/ْ)مادة: حجل(، الصحاح  ُٕٗ/ُكاٞ (، احملي  يف الل ة 

 /ب. ْٕ( ؿ (ّ
. كانظ : ْ  ا١    ُُُ/ُ( نقل  ال افع  عن أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . العزيز (ْ
 . ّّٖ/ُ، كفاية النبي  ِْٖ-ِْٕ/ُ، اجملموع ُٗ/ُ
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 .(ُ)قفا  إىل بكفي  ي    مثٌ  صدةي  على إهبامي  كجيعل رىأس  مقٌدـ
 :ظف   أك ل يول  ابلٌ د يتقل  ال شع  علي  أك شع  رأس  على يكن مل ف ف
 ٚىاعة ب  ص ٌح .الٌ د يستح ٌ  مل(ِ). 
 مي لقان  استحباب  :(ّ)ال ٌافع  كبلـ ظا   كاف كإف. 

 .اثنية م ٌة الٌ د حيتس  مل ،ردٌ  ف ف
 كذلػػك الػػ ٌأس مقػػٌدـ إىل ي ٌد ػػا أف اسػػتح ٌ  ،لقصػػ   ابلػػ د منقلػػ  شػػع  عليػػ  كػػاف كإف
 .كاحدة مسحة

َ  أك لع ر نزعها يي دٍ  كمل ٨و ىا أك عمامة رأس  على كاف كىلو  جزأن  ال ٌأس من مس  ،ة
 أف األٍكىلى ك  ،طهػػػارة علػػى كضػػعها يكػػن مل كإف .الػػ ٌأس عػػػن بػػدالن  العمامػػة علػػى ا١سػػ  ككمػػل
 .(ْ)ا١ أة حك  كك ا ،الٌناصيةى  ال ٌأس من ديس 

                                  
يتوضه؟،  ملسو هيلع هللا ىلص هللا أتست ي  أف ت يٍ كي  كاف رسوؿبن زيد هنع هللا يضر ١ا سئل:  هللا ( أخ ا ْديث عبد(ُ

بن زيد: نع . فدعا ٔاء، فهف غ على يدي  ف سل م تُ، مث مضم  كاستنث  ثبلاث، مث  هللا فقاؿ عبد
، مث مس  رأس  بيدي ، فهقبل هبما كأدب ؛ بدأ ةسل كجه  ثبلاث، مث ةسل يدي  م تُ م تُ إىل ا١ فقُ

ٔقدـ رأس  حى ذ   هبما إىل قفا ، مث ردمها إىل ا١كاف ال م بدأ من ، مث ةسل رجلي . أخ ج  
/  ُ( ) كتاب الوضوء ، ابب مس  ال أس كل  ( ، )ُٖٓ( ب ق : )ْٖ/  ُالبخارم يف "صحيح " )

( ) كتاب ال هارة ، ابب آخ  ِّٓب ق : ) (ُْٓ/  ُ( كمسل  يف "صحيح " )ُٖٔ( ب ق : )ْٖ
 يف صفة الوضوء (. 

، ْ  ا١    ٖٗ/ُ( نقل  النوكم عن القفاؿ كإماـ اٟ مُ كال زايل كال كايين. انظ : هناية ا١ ل  (ِ
 . َِْ/ُ، اجملموع ْٗ/ُ
 . ُِٖ/ُ( انظ : العزيز (ّ
 . َْٕ/ُ، اجملموع ُِٖ/ُ، العزيز ٕٗ-ٔٗ/ُ، ْ  ا١    ُُٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ْ
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 ،العذار على الّذي اجلانب وىر وابطنهما ظاىرمها األذنُت مسح :عشرة احلادية
 يعتدٌ  مل قبل  مسحهما فلو. ال ٌأس مس  بعد مسحها ككق . مستعمل ةَ :أم جديد ٔاء  

األصى  يف ب 
()ُ. 

 مسػػػتح   ػػػو  ػػػل الٌسػػػنن ت تيػػػ  أفٌ  :ا١ػػػاكردم كذكى مهػػػا .كجهػػػُ إىل راجػػػ  كىا٠ػػػبلؼ
   .(ّ)االستنشاؽ؟ يف (ِ)م ٌ  كما مستح   و أك ،األربعة األعضاء يف كما الٌسنة حصوؿ
ٍُ  كمس       مىاخى الصًٌ

 .(ٓ)علي  نصٌ  جيزئ  مل ب  مسحهما فلو. األذنُ ب  مس  اٌل م ةَ ٔاء (ْ)
  جيزئ  أن  :قوؿ كفي. 

 :مسحهما يف كىاألفضل
 ظا  مهىػا علػى إهباميػ  كيػدي  ا١عػاط  علػى كيػدي مها صػماخي  يف مسبحت  يدخل أف 

 كمػػاء للظػػا   مػػاء ٔػػائُ أبصػػبعُ الٌسػػنة لفتتػػهدٌ  ،اسػػتظهاران  ابألذف كفيػػ  يلصػػ  مثٌ 
 .(ٔ)للباطن

 اب١سػػػبحة البػػػاطن كديسػػػ  العنػػػ  ٨ػػػو كدي  ػػػا األذف ظػػػا   علػػػى إهبامػػػ  يضػػػ  :كقيػػػل 
 .ميىا  بثبلث أصاب  بثبلث الٌسنة فتتهٌدل .صماخي  يف خنص   كيدخل

ًط كال  كأمسك ل ىأس  ا١اء أخ  فلو .٢مىا مهخوذان  يكوف أف ،ب  ا١مسويح البلىل يف يش
                                  

، ال  ر البهية ّٖ/ُ، أسٍ ا١ ال  ّّْ/ُ، كفاية النبي  ُّْ/ُ( ك و ا١   . انظ : اجملموع (ُ
ُ/ُُُ . 
 .ُّٔانظ : ص  ((ِ
 . ُّْ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
مىاخي  و:(ْ ، الكنز الل وم ٓ، خل  اإلنساف صُِٗ/ْخ ؽ األذف إىل الدماغ. انظ : العُ  ( الصًٌ
 )مادة: صم (.  ّْٕ/ُ، ا١صباح ا١نَ ُْٗ/ُ، اٞ اثي  َُٕص
 . ُِّ/ُ( نقل  ا١اكردم عن اإلماـ الشافع . انظ : اٟاكم (ٓ
كظا  مها ما ابلسباحتُ مس  ب أس  كأذني  ابطنههللا علي  كسل  أن   ( استدالال ْديث الني صل (ٔ

انظ : السنن الكربم مث ة ؼ ة فة ف سل رجل  اليمٌ، مث ة ؼ ة فة ف سل رجل  اليس ل. إبهبامي ، 
 (، كصحح  األلباين. َُٔرق  ) ُُّ/ُللنسائ  
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 .الٌسنة ب  أتٌدت ،األذنُ ب  كمس ى  هبما ديسحهما فل  أصابع  بىع 

 .الّرقبة مسح :عشرة الثّانية
  :أكج  أربعة كفي 
 كال زايل الٌ كايين كاختار  ،جديدو  ٔاءو  مسح  تيسىن   أفٌ  :أحدمها(ُ). 
 كاألدب ،أمػ   يتهكػد مػا كالٌسػنة ،سىٌنة كلي  أدبه  أنٌ  ،األكث ين ميلي  كىإلي  :كاثنيهما 

 .ديكنى 
 األذف مػػن أك الػػ ٌأس مػػن البػػاق  ابلبلػػل (ِ)فيمسػػحهما/ لكػػن ،كػػ لك أنٌػػ  :كىالثٌالػػث 

 .تبعان 
  النوكم كىاختار  ،سٌنة كال أبدب كلي  بدعة أنٌ  :كال ٌاب(ّ). 

 إىل ادلـــاء يصـــل مأَفرََّجـــة كانـــت إذا غســـلها عنـــد الـــّرجلُت أصـــابع ختليـــل :عشـــرة الثّالثـــة
 .(4)مرّ  كما َواجباً  كانَ  ابلّ خليل إاّل  يصل مل فإن. ابلغسل مناب هما

 كخيػػػت  اليمػػػٌ ٓنصػػػ   كيبػػػدأ ،الػػػٌ جلُ أسػػػفل مػػػن بػػػ  يبػػػدأ أف :كيفٌيتػػػ  يف كىاألحسػػػن
 .ٓنص  ا كخيت  اليس ل إبهبام  مثٌ  إبهبامهىا

 :مشهورة أكج  هبا خيلل اٌلي األصب  كىيف
 اليس ل اليد خنص  :أٍشهى  ا(ٓ). 

                                  
 . ُّْ/ُ، إحياء علـو الدين ِٖٖ/ُ، الوسي  َُُ/ُ( انظ : ْ  ا١    (ُ
 /أ. ْٖ( ؿ (ِ
٘يس ، ألن  مل يثب  فيها ش ء أصبل، ك٢ ا كذ     ( قاؿ النوكم: (ّ َكف من أصحابنا، إىل أهنا ال  كث

، ُٔ/ُ، ال كضة ْٓٔ/ُانظ : اجملموع مل ي ك   الشافع  كمتقدمو األصحاب. ك  ا  و الصواب. 
 . ُُُ/ُ، ال  ر البهية ُْ/ُأسٍ ا١ ال  

 .َِّانظ : ص  ((ْ
 . ِْٓ/ُ، اجملموع َُّ/ُ، العزيز ِٗٔ/ُ، الته ي  ٖٓ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ٓ
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 اليمٌ خنص  :ال ي  أيب القاض  قوؿ ك و :كاثنيها(ُ). 
 شاء يدو  أبم كخيلل يد في  يتعٌُ  ال أنٌ  :الٌنوكم كىاختارى  اإلماـ قوؿ :كاثلثها(ِ). 
 أصػػاب  مػػن أبصػػب  أصػػبعُ كػػل بػػُ مػػا خيلػػل :(ّ)الػػزايدم طػػا   أيب قػػوؿ :كرىابعهػػا 

 .(ٓ)ٗليل ب  يق  فبل (ْ)]األم [ كيفصل يدي 
ريًكمى  فقد ،اليدين أصاب  ٗليل كيستح  :(ٔ)كجبن  ا القاض  قاؿ

(ٕ).(ٖ) 
 الكيفيػػة أتيت كال ،األصىػػاب  بػػُ يشػػبك أف  نػػا الفهػػ  مػػن يػيقىػػ ًٌبي  كىالٌػػ م :ال ٌافعػػ  قػػاؿ

                                  
 . ْٔٗبن دمحم جاب  ص ( انظ : انظ : التعليقة الكربم أليب ال ي  ال ربم ٖقي  ٛد(ُ
، اجملموع ٖٓ/ُ( قاؿ النوكم:  كمل يثب  عندم يف تعيُ إحدل اليدين شئ. انظ : هناية ا١ ل  (ِ
ُ/ِْٓ . 
من أصحاب الوجو   ا١ع كؼ ابلٌزايدم، ك وبن ٤مش الزايدم  بن دمحم أبو طا   دمحم  و:( (ّ

َا ابلع بية، كبَ الشهف، ككاف إماـ أصحاب اٟديث كمسند     ا٠ اسانيُ. كاف إماما يف ا١   ، بص
ت  يف: هت ي  األٝاء  َُْكتويف سنة كمفتيه  كال ذك  ل  ىف ةَ     الكيت  الستة،  ق. انظ  تٚ 

، طبقات ُٖٗ/ْ، طبقات الشافعية الكربل للسبك  ِٕٔ/ُٕ، سَ أعبلـ النببلء ِْٓ/ِكالل ات 
 . ُّٔ/ُالشافعيُ 

 . ِْٓ/ُ. انظ : اجملموع الصواب: اإلهباماف( (ْ
 . ِْٓ/ُ( نقل  النوكم عن أيب طا   الزايدم. انظ : اجملموع (ٓ
بن أٛد الدينورم ا١ع كؼ اببن كج القاض  شي  الشافعية، كل  كج  يف  أبو القاس  يوس  (  و:(ٔ

ل الناس إلي  من اآلفاؽ رةبة يف  َة انتف  هبا الفقهاء، كاٖر م    الشافع  ٛر  هللا، كصن  كتبان كث
ت  يف: كفيات األعياف َْٓعلم  كجود ، كتويف سنة  َ أعبلـ النببلء . سٓٔ/ ٕق. انظ  تٚ 

 . ّْٔ-ّّٔ/ُ، طبقات الشافعيُ ُٕٔ/ِ، طبقات الشافعيُ لؤلسنوم ُّٖ/ُٕ
 . ِْٓ/ُ( نقل  النوكم عن القاض  ابن كج. انظ : اجملموع (ٕ
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: إذا توضهت، فخلل أصاب   هللا هللا عنهما أف رسوؿ ( استدالال ْديث ابن عباس رضى(ٖ

ًم م يف "جامع " )يديك كرجليك. ك  ( ) أبواب ال هارة عن رسوؿ هللا صلى ّٗ( ب ق : )ٖٖ/  ُال
( ) أبواب ْْٕ( ب ق : )ِٖٓ/  ُهللا علي  كسل  ، ابب يف ٗليل األصاب  ( كابن ماج  يف "سنن " )

 .ُِٗ/ّال هارة كسننها ، ابب ٗليل األصاب  ( كصحح  األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
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 .(ُ)اليدين ٗليل ي ك كا مل األصحاب كمعظ  الٌ جلُ يف ا١ كورة

 :ادلَراالة :عشرة الرّابعة
 .(ِ)كاجبة أهٌنا كىالقدًن ،اٞديد على سٌنةه  ك  

 .الكثَ الٌتف ي   و اٞديد على الٌسنة أداء كيف القدًن على الٌصحة م ى  ا١ؤثٌ  كىالٌتف ي 
 :أكج  ثبلثة ضىاب   كيف
 ا  ا١ سػػوؿ العضػػو معػػ  جيػػ ٌ  مػػا الزَّمػػاف مػػن فيػػ  ديضػػ  الٌػػ م أنٌػػ  :كأشػػه  ا :أصػػٌحهى

مػػى جفافػػ  بسػػ عةً  عػػربة فػػبل ،كا٢ػػواء كىالٌزمػػاف ،ا١توضػػئ مػػزاج اعتػػداؿ مػػ ى  أجػػزاء  أك ًْ
كىالٌزماف ا٢واء ب د أك ا١زاج بربد بب ئ  كال ،ري   بوب أك ح  شٌدة

(ّ). 
 لػػو ككػػ ا .اليػػدين بلػػل بقػػ  إذا يضػػ  مل رأسػػ  مسػػ  قبػػل كجهػػ  كجػػ ٌ  يديػػ  ةسػػل كلػػو

َة كبػُ بينػ  كلػي  العضػو معػ  جيػ  مػا الػ ٌأس كمس  يد  من األكىل ال سلة بُ كاف  األخػ
 .مع  جي  مىاال
 الع ؼ إىل ذلك يف ا١ ج  أفٌ  :الثٌاين. 
 دكنػ  كمىػا ،الٌ هػارة إكمػاؿ فيػ  ديكػن مىػا قدر في  ديض  اٌل م  و الكثَ أف :الثٌالث 

 .قليل
 أك ا١ػػاء منػػ  فػػ غ إذا كمػػا بعيػػ ر الٌتف يػػ  يضػػ  ال :ا٠ اسػػانيوف قػػاؿ ،ابلقػػدًن قلنػػا كإف

 .(ْ)خاف  ش ء من   ب أك أري 

                                  
 . ُُّ/ُالعزيز  ( انظ :(ُ
 . َُٔ/ُ، ْ  ا١    ُٗ/ُ، هناية ا١ ل  ُِّ/ُ، اٟاكم ْٔ/ُ( انظ : األـ (ِ
، ْْٓ/ُ، اجملموع ُِّ/ُ، العزيز ِٗ/ُ، هناية ا١ ل  ُّٔ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ّ

 . ْٔ/ُال كضة 
 . ِْٓ/ُ، اجملموع ِٗ/ُ، هناية ا١ ل  ِٖٗ/ُ( انظ : التعليقة (ْ
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 .(ُ)األع ار من الٌنسياف جعل يف ٤ٌمد أبو الٌشي  كت دد
  ع ر أنٌ  :كىاألظه(ِ). 

 .(ّ)أيضنا ابلع ر التف ي  :الع اقيوف كطى د
 .كضوئ  على بٌ ،ففٌ ؽى  ،ابٞديد قلنا كإف
 :كجهاف ٕديد ا (ْ)احتياج / فف  كإالٌ  ،إشكاؿ فبل النٌية مستند ا كاف إف مثٌ 
 الٌنيػػة تف يػػ  علػػى بػػٍي  ػػ ا فعلػػى .(ٔ)حيتػػاج أنٌػػ  كىالب ػػوم الفػػوراين كرٌجػػ  :(ٓ)أظه مهػػا 

 .الوضوء استهن  كىإاٌل  ف لك جٌوزان ي  ف ف .األعضاء على
 اءبنال كاف ،لع ر كاف ف ف .ع ر ل َ الٌتف ي  كاف إذا ا٠بلؼ :دمحم أبو الٌشي  كقاؿ

 الػوىجهُ بٌ كالفوراين ،الوضوء تف ي  قوؿ على الٌنية تف ي  يف ا٠بلؼ بٍك  .(ٕ)ق عان  نٌية ببل
 .(ٖ)الوجهُ على الٌنية ٕديد يف

 :فرع
َا اتف يق الٌتيٌم  أك ال سل يف فٌ ؽ لو  :ط ؽ ففي  .كث

                                  
 . َّٓ-ّْٗ( انظ : اٞم  كالف ؽ (ُ
 . ّْٓ/ُ، اجملموع ُِّ/ُ، العزيز ّٗ/ُ( انظ : هناية ا١ ل  (ِ
 . ِْٓ/ُ، اجملموع ُّٔ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
 /ب. ْٖ( ؿ (ْ
( قاؿ النوكم:  كحيث جاز التف ي ، فبٌ، ال حيتاج إىل ٕديد النية يف األص . . كب  قوؿ ال افع  (ٓ

 . ْٔ/ُ، ال كضة ُِّ/ُأيضا. انظ : العزيز 
 . ِِٕ/ُ/ب، الته ي  َُ( انظ : اإلابنة ؿ (ٔ
( قاؿ الشي  أبو دمحم:  ل جي  ٕديد النية يف بقية ال هارة بعد تف ي  الوضوء؟. اٞم  كالف ؽ (ٕ
ُ/ََُ . 
 /ب. َُ( انظ : اإلابنة ؿ (ٖ
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 كاحدان  قوالن  يب ل ال :القاصبن ا قاؿ(ُ). 
 القولُ على  و :األكث كف كقاؿ(ِ). 
 جيػػ   ػػل ،يتوضػػه كػػاف لػػو أنٌػػ  فيػػ  كييقػػدَّر اكاحػػدن  قػػوالن  التٌػػيم  يب ػػل :آخػػ كف كقػػاؿ 

 .األكؿ؟ الوىج  على العضو

 :االس عانة ترك :عشرة اخلامسة
 :(ّ)أقساـ كىاالستعانة

 هبا أبس كال كإحضار  ا١اء استقاء يف االستعانة :األٌكؿ. 
 عنػػػػد يكػػػػ   كال ،ت كهػػػػا :كاألكىل .األعضػػػػاء علػػػػى ا١ػػػػاء صػػػػ ٌ  يف االسػػػػتعانة :كاثنيهػػػػا 

 .الوجهُ أظه  يف اٟاجة عدـ عندى  كال ١ ض اٟاجة
 فػػػ ف .١ػػػ ض ٟاجػػػة إال ق عػػػان  مك ك ػػػة ك ػػػ  األعضػػػاء ةسػػػل يف االسػػػتعانة :كاثلثهػػػا 

 فػ ف .(ْ)تقػٌدـ كمػا عليها قدر إف ا١ثل أبج ة كىلو كج ى  ،شللها أك اليد لق   عجز
 تثبػػ  حيػػث الوضػػوء كيصػػ ٌ  .ا١ػػ    علػػى أعػػادك  حالػػ  حسػػ  علػػى صػػٌلى جيػػد مل

 .كاٟائ  كاجملنوف كالكاف  كضؤ  يص ٌ  ال ٦ن ئا١وضًٌ  كاف إفك  ،الك ا ة

                                  
 . ُّٖ/ُ( نقل  العم اين عن ابن القاص. انظ : البياف (ُ
، البياف َُٖ/ُ، هناية ا١ ل  ُّٕ/ُردم كاإلماـ اٞويٍ كالعم اين. انظ : اٟاكم ( منه  ا١اك (ِ
ُ/ُّٖ . 
. كقاؿ النوكم: ك ل تك   ُّّ/ُ، العزيز َُْ/ُ، ْ  ا١    ُّْ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ

 االستعانة؟ كجهاف. قل : الوجهاف فيما إذا استعاف ٔن يص  علي  ا١اء، كأصحهما: ال يك  . أما إذا
استعاف ٔن ي سل ل  االعضاء، فمك ك  ق عا. كإف استعاف ب  يف إحضار ا١اء، فبل أبس ب ، كال يقاؿ: 

 . ِٔ/ُإن  خبلؼ االكىل، كحيث كاف ل  ع ر، فبل أبس ابالستعانة م لقا. كهللا أعل . ال كضة 
 .ِٔٗانظ : ص  ((ْ
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 :ال ّنشيف ترك :عشرة الّسادسة
 .الوجهُ أظه  يف مستح ٌ  ك و
 :أكج  ثبلثة الٌتنشي  ك ا ة فف    ا كعلى

 يك   ال :أظه  ا(ُ). 
 يك   :كاثنيها. 
 الٌشتاء دكف الٌصي  يف يك   :كاثلثها. 

 .أكج  ستة من  فيتح ر :كجهاف استحباب  فف  تػى ٍكي ي  ييستح    ال :قلنا كإف
 .كالوضوء ذلك يف كىال سل
 .(ِ)في  ٔستح  لي  أنٌ  خبلؼ ال أنٌ  :الع اقيُ عن العم اين كنقل

 :ّ()األصح يف يديو نف ض للم رّضئ يكره :عشرة الّسابعة
 األكىل خبلؼ  و :كقيل. 
 كىالٌنوكم الٌصبلحبن ا كىاختار  ،مباح  و :كقيل

(ْ). 
 أذنيػ  أك رأسػ  ديسػ  ا١ػاء أخػ  إذا مىػا بك ا تػ  القػوؿ علػى (ٓ)ا١صػنفُ بع  كىاست ٌ

بيعد كفي  رقبت  أك
(ٔ). 

                                  
، ال اية يف ُّٓ-ُّْ/ُ، العزيز ٓٗ/ُ، هناية ا١ ل  ُّْ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ُ

 . ِْٔ/ُ، اجملموع ِٕٗ/ُاختصار النهاية 
 . ُِْ، ُُْ/ُ( انظ : البياف (ِ
، َُّ/ُ، ْ  ا١    ْْ/ُ، ا١ه ب ُٓ، التنبي  صَّٓ/ُ، التعليقة ِٔ( انظ : اللباب ص(ّ

 . ُّْ/ُالعزيز 
 . ْٖٓ/ُ، اجملموع ُْٔ، ُّٔ/ُش ح مشكل الوسي  ( انظ : (ْ
 .ِٔ( منه  احملامل . انظ : اللباب ص (ٓ
( قاؿ النوكم: ألف اٟديث ال م استدلوا ب  ضعي  كثب  يف الصحيحُ ضد  عن ميمونة اهنع هللا يضر (ٔ

ي . انظ  : اجملموع قال  انكل  الني ملسو هيلع هللا ىلص بعد اةتسال  ثواب فل  أيخ   كان ل  ك و ينف  يد
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  عشرة الثّامنة
 بػدعوات أعضػائ  ةسل عند يدعو أف للمتوٌضئ ييستح    :األصحاب من ٚاعة قاؿ

 ،(ُ)ا١قدسػػ  عػػن تقػػٌدـ مػػا الٌتسػػمية بعػػد فيقػػوؿ ،األعضػػاء لتلػػك مناسػػبة الٌسػػل  عػػن كىاردة
 .طهوران  ا١اء جعلى  اٌل م هلل اٟمدي  (ِ)/ :أيضنا كيقوؿ

 :ال كايين كقاؿ
 كيٌلها معاصيك من يدم احفظ  الله الكٌفُ ةىٍسلً  كعند(ّ). 
 ال كهسػان  كسػٌل  عليػ  هللا صػٌلى نبيٌػك حوض من اسقٍ  الله :ا١ضمضة عند كيقوؿ 

 كتابػػػك تػػػبلكة علػػػى أعػػػٍ  اللهػػػ :يقػػػوؿ اإلحيػػػاء يف كقػػػاؿ .(ٓ)أبػػػدا بعػػػد ي  (ْ)ظمػػػه[أ]
 كىالٌصػػواب الٌصػدؽ علػػى لسػاين أجػػ   اللهػ :يقػػوؿ الػٌ كايين كقػػاؿ .(ٔ)لػك الػػ ٌك  ككثػ ة
 .(ٕ)الٌناس ينف  كمىا

 أكجػدين  اللهػ ،كجٌناتػك نعمتػك رائحػة مػن ٖ مٍ ال  الله :يقوؿ االستنشاؽ كعند 
 .راض عٍ كىأن  اٞنة رائحة

 الٌدار سوء كمن الٌنار ركائ  من بك أعوذ إين  الله :يقوؿ االستنثار كعند. 
 كجو  كتسود كجو  تبي ٌ  يـو كجه  بٌي   الله :الوج  ةسل كعند. 
 َا حساابن  بٍكحاس بيميٍ كتايب أع ٍ  الله :اليمٌ اليد ةسل كعند  .يس

                                                                                                                                                                    

( ) كتاب ال سل ، ِْٗ( ب ق : )ٗٓ/  ُ، كاٟديث أخ ج  البخارم يف "صحيح " )ْٖٓ/ُ
( ) كتاب اٟي  ، ُّٕ( ب ق : )ُْٕ/  ُابب الوضوء قبل ال سل (، كمسل  يف "صحيح " )

 ابب صفة ةسل اٞنابة (.  
 /أ. ْٔ( تقدـ تويث      ا١سهلة. انظ : ؿ (ُ
 /أ. ْٗ( ؿ (ِ
 . َُٕ/ُْ  ا١    ( انظ : (ّ
 . َُٕ/ُكيف ا١خ وط: ظمه. كالٌتصحي  من ْ  ا١    ( (ْ
 . َُٕ/ُْ  ا١    ( انظ : (ٓ
 . ُّّ/ُإحياء علـو الدين ( انظ : (ٔ
 . َُٕ/ُْ  ا١    ( انظ : (ٕ
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 ظه م كراء من كال بشمايل كتايب تع ٍ ال  الله :اليس ل ةسل كعند. 
 رأسػ  احفػظ  اللهػ :كركم .الٌنار على كبش م شع م ح ـٌ  الله :ال ٌأس مس  كعند 

تك ةشٍ  الله :يقوؿ أنٌ  اإلحياء كيف .كعى كمىا كب ٍ ،حول كما  علػ ٌ  كأنزؿ بٛ 
 .(ُ)ظٌلك إاٌل  ظلٌ  ال يـو ع شك ٖ  كظٌلٍ ب كاتك من

 أحسن  فيٌتبعوف القوؿ يستمعوف اٌل ين من اجعلٍ  الله :يقوؿ األذنُ مس  كعند. 
 كاألةبلؿ الٌسبلسل من بك كأعوذ الٌنار من رقبي فكٌ   الله :العين  مس  كعند. 
 األقداـ في  تٌزؿ يـو ا١ستقي  الٌص ىاط على قدم  ثٌب   الله :الٌ جل ةسل كعند(ِ). 

األصػػػحىاب أكثػػػ  كال الٌشػػػافع  الػػػٌدعوىات  ػػػ   يػػػ ك  كمل
 بعػػػد يقػػػوؿ أف كييسػػػتح    .(ّ)

ػػد  هللا إاٌل  إلػػ  ال أف أشػػهد :ف اةػػ  ا كىأفٌ  ،لػػ ي  شػػ يك ال كحى  اجعلػػٍ  اللهػػ كرسػػول  عبػػد  ٤مػػدن
مػػدؾ  اللهػػ سيػػبحانك :أيضنػػا يقػػوؿ كأف ،(ْ)ا١ت هػػ ين مػػن كاجعلػػٍ التٌػػوابُ مػػن  أسػػت ف ؾ ْك

                                  
 . ُّْ/ُإحياء علـو الدين ( انظ : (ُ
 . َُٕ/ُْ  ا١    ( انظ : (ِ
( قاؿ ابن الصبلح: أما األدعية على األعضاء فبل يص  منها ش ء. انظ : ش ح مشكل الوسي  (ّ
َكف من األصحاب كمل ي ك   ُٓٔ/ُ . كقاؿ النوكم: كأما الدعاء ا١ كور فبل أصل ل  كذك   كث

 . ْٓٔ/ُا١تقدموف. انظ : اجملموع 
هللا كحد  ال  حسن الوضوء مث قاؿ: أشهد أف ال إل  إالمن توضه فه»ملسو هيلع هللا ىلص:  استدالال ْديث الني( (ْ

أخ ج  مسل  يف «. ش يك ل ، كأف دمحما عبد  كرسول ، فتح  ل  ٙانية أبواب اٞنة يدخل من أيها شاء
 ( ) كتاب ال هارة ، ابب ال ك  ا١ستح  عق  الوضوء (.ِّْ( ب ق : )ُْْ/  ُ"صحيح " )
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 .(ُ)إليك كأتوب
 كييسػتح    .(ِ)٤ٌمػد آؿ كعلػى ٤ٌمػد علػى صػلٌ   اللهػ ذلػك مػ ى  كيقػوؿ :ا١قدسػ  قاؿ

 .(ّ)الٌسماء إىل يدي  رافعنا :اإلحيىاء يف قاؿ .القبلة مستقبل األذكار     يقوؿ أف

 .ْ()إليو زل اًجا كان إن االس نجاء تـَق د مي أ  :عشرة ال ّاسعة
  ًط أنٌ  :ضعي  قوؿ كفي  .يش

 :(5)تقّدم وقد سنّة أبّول النّـيّة إقران :العشرون
 .(ٔ)  أكجبى  بعضه  أفٌ  م َّ  كقد، كالٌلساف القل  بُ فيها اٞم  :والعشرون احلادية
 .الٌصبلة ٓبلؼ (ٕ)الٌ هارة/ آخ  إىل استصحاهبا :والعشرون الثّانية
 ييستح    :كقيل. 

                                  
 عن أيب ب زة األسلم  عنلكن ( مل أجد   ا الدعاء بعد الف اغ من الوضوء يف كت  الشافعية، ك (ُ

مدؾ، أست ف ؾ كأتوب إليك. أخ ج   كفارة اجملل : سبحانك  يف الني صل  هلل علي  كسل  الله  ْك
ب عمل اليـو كالليلة ، كفارة ما يكوف يف ( ) كتإَُُٖ( ب ق : )ُّٔ/  ٗالنسائ  يف "الكربل" )

(  كأبو َُُٖٖ( ب ق : )ُّٔ/  ٗاجملل  كذك  االختبلؼ على أيب العالية يف ا٠رب يف ذلك ( ، )
( ) كتاب األدب ، ابب يف كفارة اجملل  (، صحح  ْٖٗٓ( ب ق : )ُْٓ/  ْداكد يف "سنن " )
ًةي   األلباين يف صحي  . ُِٔ/ِ  كال

 . ْٕٓ/ُ( نقل  النوكم عن ا١قدس . انظ : اجملموع (ِ
 . ُّْ/ ُإحياء علـو الدين ( لعٌل الصواب ما قاؿ ال زايل: ف ذا ف غ، رف  رأس  إىل السماء. (ّ
 . ُِٖ/ُ، ال كضة ُِٓ/ُ، البياف ُْٕ/ُ( انظ : اٟاكم (ْ
 .ِِٓانظ : ص  ((ٓ
  .ِْٖانظ : ص  ((ٔ
 /ب. ْٗ( ؿ (ٕ
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ًاؼ كيفٌية :َوالعشرون الثّالثة  :ا١اء اة
 ،يسىػار  عػن كضػع  ،منػ  يصػ ٌ  كػاف كىإف .ديينػ  عن كضعى ي  ،إانء من يػيتػىوىضَّهي  كاف ف ف

 حػٌى  يسػار  علػى منػ  كصػ ٌ  ديينػ  إىل حٌولػ  اليمػٌ يد  ةىٍسل من ف غ إذا :بعضه  قاؿ حٌى 
 .(ُ)علي  ييواف  كىمل ،يف غ
هبمىا كي سل معنا بيدي  لوىجه  ا١اء أيخ  أف :والعشرون الّرابعة

(ِ). 
 هبا كيى سل بيمين  يػىٍ ًؼي  :كقيل. 
 هبما كي سل األخ ل إليها كيض ٌ  هبا ؼً يػى ٍ  :كىقيل. 

ػػػدى  أف ييسػػتح    :والعشــرون اخلامســة ٍُ  يػىتػىعىهَّ  أك كحػػػل مػػن فيهمػػا جيتمػػػ  مػػا كيزيػػل (ّ)ا١ػػٍهقػى
 .(ُ)أطلقو  ك ا ،(ٓ)مس امها إىل ا١اء ليصل (ْ)رمص

                                  
(  و: أبو الف ج الس خس  كما نٌص علي  النوكم، كقاؿ النوكم: كمل ي ك  اٞمهور   ا التحويل. (ُ

 . ِْ/ُ، أسٍ ا١ ال  ُّْ/ُانظ : اجملموع 
 . ِّٓ/ُ، النج  الو اج ِٓ/ُ، ال كضة َُُ/ُ( انظ : العزيز (ِ
)ابب العُ كالداؿ  ّٔ/ِ و ط ؼ العُ ٦ا يل  األن  ك و ٥ ج الدم . انظ : العُ  ( ا١هؽ:(ّ

، ة ي  اٟديث للخ ايب ُُٔ/ُ، اٞ اثي  ُُٖ، الكنز الل وم صٖكا١ي (، خل  اإلنساف ص
 )مادة: موؽ(.  ٖٓٓ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُْٔ/ُ
فتوج  ل ، أك الوس  اٞامد حوؿ العُ. انظ : العُ  و ةمص أبي  تلفظ  العُ  ( ال مص:(ْ
)مادة:  ْْٕ/ِ)ابب: رمص(، ٚه ة الل ة  َُِٖ/ّ، ة ي  اٟديث إلب ا ي  اٟ يب ُِِ/ٕ

 . ِّٖ/ُرص (، ا١صباح ا١نَ 
. ا١هقُديس   ملسو هيلع هللا ىلص هللا كاف رسوؿملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ:   ( استدالال ْديث أيب أمامة هنع هللا يضر، ذك  كضوء الني(ٓ

الني صلى ( ) كتاب ال هارة ، ابب صفة كضوء ُّْ( ب ق : )َٓ/  ُأخ ج  أبو داكد يف "سنن " )
ًم م يف "جامع " ) ( ) أبواب ال هارة عن رسوؿ هللا صلى ّٕ( ب ق : )ٖٔ/  ُهللا علي  كسل  ( كال

( ب ق : ِّٖ/  ُسل  ، ابب ما جاء أف األذنُ من ال أس ( كابن ماج  يف "سنن " )هللا علي  ك 
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ػ ي  تفصػيلو  علػى كى و  احملػل إىل ا١ػاء كصػوؿ دينػ  مػا هبمػا كػاف إف أنٌػ  ك ػو ا١ػاكردم ذىكى
 .(ِ)مسحهما استح ٌ  كإاٌل  ٖت  مىا كةسل مسح  كجى ى  ،الوج  من الواج 

 :العينُت ابطن غسل :والعشرون الّسادسة
 .األكث كف يىٍستىًحب  ي  كمل ،الٌنص عن كحىكو  ابنأصحا من ٚاعة اٍستىحىبَّ 

تىػػػًدئي  :والعشـــرون الّســـابعة مػػػ  الػػػ ٌأس مسػػػ  كيف ،أبعاليػػػ  الوجػػػ  ةسػػػل يف يػىبػٍ يقىدًٌ  اليػػػدً  كيف ،ًٔ
 .نفس  على يص ٌ  كاف إف اب١ ف  كخيت  ،األصاب  أبىٍط ىاؼً 

َ  ص ٌ  كإف  ،(ّ)م لقػان  ابألصػاب  الٌ ًٍجػلً  كيف ،بكفػ  كيػدي   ا١ػاء كحيػٌ ؾ اب١ ف  بدأ ،ة
 .(ْ)علي  نصٌ 

ٍَ  كػػاف إف :كا١ػػاكردم الصػػيم م كقػػاؿ  رجليػػ  كيػػدلك كعبػػ  مػػن بػػدأ ،عليػػ  يصػػ ٌ  ةىػػ
 .(ٓ)يسار  عن الٌصباب يكوف كأف .الٌشتاء يف سٌيما ال العىق  يف كيبالغ ،بيسار 

 .ٖت  ما إىل ا١اء كصيوؿ عل  إذا خا٘  حيٌ ؾ أف :والعشرون الثّامنة

 :ٔ()والعشرون ال ّاسعة
 .ابلب دادم كثلث رطل ك و (ُ)مدٌو  عن ا١اء يػىنػٍقيص ال أف ييستح   

                                                                                                                                                                    

األذانف من ال أس (، كضعف  األلباين يف صحي  كضعي  ( ) أبواب ال هارة كسننها ، ابب ْْْ)
 .ُّْ/ِسنن ابن ماج  ص 

 . ُٗ/ُ، عجالة احملتاج َّٕ/ُ، اجملموع ُّٓ/ُ، العزيز ُُٗ/ُ( انظ : البياف (ُ
 . َُّ/ُ( انظ : اٟاكم (ِ
 . ّٔ/ُ، ال كضة ُّٓ/ُ( انظ : العزيز (ّ
 . ُّّ/ُ، اٟاكم ِْ-َْ/ُ( انظ : األـ (ْ
 . ِْٔ/ُ، اجملموع ُِٗ/ُالنوكم عن الصيم م. انظ : اٟاكم ( نقل  (ٓ
 .ُٗ/ُ، التدري  يف الفق  الشافع  ْٔٔ/ُ، اجملموع ّّْ/ُ، الته ي  ِٔ( انظ : اللباب ص(ٔ
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 .(ِ)البح  شاطئ على كاف كلو اإلس اؼ كييٍك  
 حي ـٌ :كقيل. 

 :الّثالثرن
 أثنائ  يف يتكل  ال أفٍ  :األٌكؿ. 
 اب١اء الوج  يل   ال أفٍ  :كمنها. 
 إلي  ال شاش ي ج  ال مىكاف يف يتوٌضه أفٍ  :كمنها. 
 ا١ سولة األعضاء على اليد إم ار :كىًمنها. 
 ف يضػة أك رىكعتػُ يصػٌل  أبف إٌمػا كػاف كقػ  أم يف كضػوئ  عقي  يصل َّ  أفٍ  :كمنها 

َ ا أك يسجد ش ء أك  .ة
 إانء مػػن التوضػػؤ اإلحيػػاء يف ككػػ   ،(ّ)كضػػوئ  يف القبلػػة يسػػتقبل أف ييسػػتح ٌ  :كمنهػػا 

 .(ْ)صف 

                                                                                                                                                                    

 مقدار ملء اليدين ا١توس تُ، من ةَ قبضهما.  ( ا١ٌد:(ُ
ًا أك  ٖٖٔ.َة امان، كحجم   ّْٓ: ة امان. كقيل َُٓعند اٞمهور ةَ اٟنفية:   درمها  ٗٗ.َُٕل

، اإليضاح كالتبياف يف َْٓكيبل ابعتبار أف ا١د رطل كثلث الب دادم. انظ : معج  ل ة الفقهاء ص
، فتاكم نور عل  الدرب ِْٗ/ّٗ، ٣لة البحوث اإلسبلمية ٔٓمع فة ا١كياؿ كا١يزاف البن ال فعة ص

 .ّٔكا١وازين الش عية ألستاذ دكتور عل  ٚعة ص ، ا١كاييلِ/ٕللشي  ابن عثيمُ 
مف كض إذا أخ  ا١اء من البح  كتوضه بًً  على شاطئ البح . أٌما لو فعل ( يف حاشية ا١خ وط: (ِ

 /أ. َٓذلك يف نف  ا١اء يف البح  ْيث يعود ا١ستعمل إىل البح  فبل معٌ للك ا ة. انظ : ؿ 
َازم أف سنن الوضوء اثنتا عش ة كك ا ذك  ا بعضه  كزاد بعضه  (ّ ( قاؿ النوكم: قد ذك  الش

زايدات كاختلفوا يف تلك الزايدات. كأان أي٠ىًٌصي ٚي  ذلك كأضب   ضب ا كاضحا. مث قاؿ بعد ذلك. 
 . ّٔ/ُ، ال كضة ْٓٔ/ُفهقوؿ: سنن الوضوء كمستحبات . انظ : اجملموع 

 . ُّْ/ُإحياء علـو الدين ( انظ : (ْ
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 :كقػػالوا ،ك يئػػ ت كمنػػدكابت كاجبػػات علػػى يشػػتمل الوضػػوء :قػػالوا (ُ)ٚاعػػة أفٌ  كاعلػػ 
 .(ِ)/ .ا١ندكابت دكف ت تيبها ا٢يئ ت

 :ا٢يئات من كعٌدكا
 األصاب  ٗليل. 
 كاالستنشاؽ ا١ضمضة يف كىا١بال ة. 
 ال  ٌة كت ويل. 
 العُ يف ا١اء كإدخاؿ. 
 األعضاء عند كىالد عاء. 
  ابلٌشهادتُ كا٠ت. 

 .(ّ) يئة؟ أك سنة اإلدخاؿ قبل الٌكفُ ةسل أفٌ  يف خبلفنا كحكوا
 .كش ط كىك ا ة كىأدب كنفل كسٌنة ضف   على يشتمل الوضوء :(ْ)احملامل  كىقاؿ
 .عش  ٜسىة كللسٌنة
 .م ٌتُ الٌت ه  كىالٌنفل
 :عش ة كىاألدب

 االستقباؿ. 
  ٌال شاش تبل   ال ْيث كىالعلو. 
 كاسعنا يكوف أف إاٌل  يسار  عن اإلانء جيعل كىأف. 

                                  
 . ُِْ/ُ، البياف ُٖ/ُ( منه  ال كايين كالعم اين. انظ : ْ  ا١    (ُ
 /أ. َٓ( ؿ (ِِ
قاؿ ا١اكردم:    سنة. كقاؿ أبو حامد اإلسف ايٍ:     يئة. كالف ؽ بُ ا٢يئة كالسنة أف: ا٢يئة ( (ّ

 ََُ/ُل اتبة فيها. انظ : اٟاكم ما هتيه ب  لفعل العبادة، كالسٌنة ما كان  يف أفعا٢ا ا
 . ِٔ-ٗٓاللباب يف الفق  الشافع  للمحامل  ص( انظ : (ْ
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 الٌ جلُ كأصىاب  ال ٌأس كمقٌدـ كابلكفٌُ  الوج  أبعلى كالبدأة يستعُ ال كىأف. 
 كالتنشي  النف  كىت ؾ. 

 :ثبلثة كالك ا ة
 ا١اء يف اإلس اؼ. 
 الٌثبلث على كالٌزايدة. 
 مسح  بدؿ ال ٌأس كةسل. 

 :كىاحد كالٌش ط
 ا١ ل  ا١اء ك و. 

 .(ُ)القدًن على ٙانية كجعلها الف كض من ا١اء جعل أنٌ  بعضه  كعن

 :فرعان
 :ِ()األّول

 ف ضنػا تػ ؾ أنٌػ  تػيٌقن مثٌ  ،العصػ  كصػٌلى كتوٌضػه أحػدث مثٌ  ،الظهػ  كصػٌلى ٤يٍػًدثه  توضَّهى 
 .(ّ)الٌصبلتُ إعادة لزم  ،كا١س  ييعٌين  ال  يكضوئ أحد يف

 :الٌ هارة كىأٌما

                                  
 .ُِّ/ُ( انظ : اٟاكم (ُ
، م ٍ احملتاج ََِ/ُ، اجملموع ُْٓ/ُ، البياف ِٖٕ/ُ، ْ  ا١    ٕٗ/ُ( انظ : اٟاكم (ِ
ُ/ُُٖ ،ُِٖ. 
كؿ؛ فتكوف صبلة الظه  ابطلة كالعص  ( قاؿ ال كايين: ألن  جيوز أف يكوف نس  من الوضوء األ(ّ

صحيحة، كجيوز أف يكوف نسى من الوضوء الثاين فتكوف صبلة العص  ابطلة كصبلة الظه  صحيحة، 
ف ذا مل يتعُ ل  ذلك لزم  أف يعيد الصبلتُ، كمن نسى صبلة من صبلتُ، كال يعل  عينها ف ن  يلزم  

 . ِٖٕ/ُإعادهتما. انظ : ْ  ا١    
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 طهارت  ٘ك  رجلي  كي سل رأس  ديس  :اٞديد فعلى(ُ). 
 الوضوء جٌدد لكن الٌظه  بعد أحدث يكن مل كىلو ،الٌ هىارة يستهن  :القدًن كىعلى. 

 اٟدث؟ ي ف   ل الٌتجديد أفٌ  كعلى ،الوضوء تف ي  على بٍين فوضوؤ 
 كبعضػػ  األٌكؿ مػػن بعضػػ  أك الثٌػػاين أك األٌكؿ إٌمػػا .صػػحي  فوضػػوؤ  ،ي فعػػ  :قلنػػا فػػ ف 

 .الٌتف ي  جٌوزان إف الثٌاين من
 الٌصحي  كى و ي فع  ال :قلنا كإف. 

 استهنف  الٌتف ي  منعنا ف ف. 
 األعضػػاء؟ لبػػاق  نيٌػػة ٕديػػد إىل حيتػػاج  ػػل ،فػػٌ ؽ إذا أنٌػػ  علػػى بػػٌ ،جػػٌوزان  فػػ ف، 

 :كجهاف كفي 
 كجهاف كفي  جيوز؟  ل عليها تف يقها أف على بٌان ،حيتاج :قلنا إف: 

 رجلي  كةسل رأس  ٔس  كضوئ  على بٍفي ،نع  :أصٌحهما. 
 ًمنٍ  ١عة ت ؾ من أف على بٌان ،األص ٌ  ك وى  ٕديد ا إىل حيتاج ال :قلنا كىإف 

ثى ؟ ي تف   ل ابلثٌانية فان سل  األكىل ال سلة يف عٍضوو   :كجهاف كفي  حىدى
 الٌتجديد كضوء يف ارتفاع  فف  ،(ِ)األص ٌ  ك و ي تف  :قلنا ف ف 

 .كجهاف
 ٕديد إىل ابحتياج  القوؿ على كالٌتف ي  فالتف ي  ،ي تف  ال :قلنا إف 

 .(ّ)النٌية/
 :للصبلٌة كأٌما

                                  
ل كايين: جيزي  ذلك ألن  إف كاف نسى من األكؿ، كالثاين صحي ، كإف كاف قد نس  من ( قاؿ ا(ُ

 . ِٖٕ/ُالثاين، ف سل الوج  كاليدين صحي ، كعلي  مس  ال أس كةسل ال جلُ. انظ : ْ  ا١    
 .ََِ/ُ، اجملموع ُْٓ/ُ، البياف ِٖٕ/ُ، ْ  ا١    ( انظ : (ِ
 ./ب. ٓ( ؿ (ّ
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  ق عنا الٌظه  إعادة فلزم
(ُ). 

 الٌ هارة على فبمثل  ،العىص  كأٌما: 
 صحي  فعص   صحيحة اآلف طهارت  :قلنا ف ف(ِ). 
 إعادهتا كىجب  عليها اءبنال أك استئنافها جي  :قلنا كىإف. 
 مثٌ  حػدث عػن للعصػ  توٌضػه مث للظهػ  جػٌدد مثٌ  كصىػبلَّ ا حىػدثو  عن للص ٍب  توٌضه كلو

 كجػ ى  الٌ هػارىات أحػد يف ا١سػ  تػ ؾ أنٌػ  علػ  مثٌ  حػدث عػن للعشػاء توضه مثٌ  للم  ب جٌدد
 ا٠ػػبلؼ الٌتجديػد بعػد صػػبٌل ا الٌػي كيف ،ق عنػا حػػدث عػن ب هػارة صػػبٌل ا صػبلة كػل إعػادة

ٍُ  كىالٌتفصيل  .ا١تقدًٌمى
 مثٌ  كصػٌلى اثنينػا فتوٌضػه كصػٌلى توٌضػه أنٌػ  نسػ  مثٌ  الٌصػب  كصػٌلى حػدث عػن توٌضه كىلو

 ف هىارتػ  ،٤ٌلهما يعل  كىمل صىبلتي  إحدل من سجدة أك كضوءي  أحد يف ا١س  ت ؾ أنٌ  عل 
 .الٌصبلة إعادة كيلزم  صحيحة اآلف

 :(3)الثّاين
نًػػػ  بػىٍعػػػ ً  علػػػى كػػػاف لػػػو :القاضػػػ  قػػػاؿ ػػػا ال ٧اسػػػةه  بىدى  كضػػػوء  يصػػػ ٌ  مل ،فتوضَّػػػه يػىٍع ًفػيهى
 أصػلُ علػى يتخػ ٌج منػ  ك ػ ا .(ْ)ةسػلها فيػىتػىبػىعى َّ  كضوئ  ٔوض  موضعها اتٌصاؿ الحتماؿ
 :فيهما ٥تل 

                                  
يٌقن أن  نس  مس  ال أس من إحدل الوضوءين كال يعل  أنٌ ، ف ن  يلزم  أف يعيد ( فلما ف غ منها ت(ُ

صبلة الظه  قوالن كاحدا؛ ألن  جيوز أف يكوف نس  من الوضوء األكؿ فتكوف صبلة الظه  ابطلة، فيلزم  
 .ٖٕ/ُأف؛ يعيد ا حى يؤديها بيقُ. انظ : ْ  ا١    

ء تقـو مقاـ نية رف  اٟدث فصبلة العص  صحيحة؛ ألن  ( كسب  صٌحة طهارت ، ألف ٕديد الوضو (ِ
 إف كاف قد نس  من الوضوء األكؿ ف ف كضوؤ  للعص  قد صٌ . انظ : ا١صدر الساب .

 ( ك  ا الف ع الثاين.(ّ
. قاؿ ا٠ ي  الش بيٍ:  كيصٌ  كضوء من على بع  بدن  ٧اسة ال ِٖٓ/ُ( انظ : التعليقة (ْ

 . ُِٖ/ُيع ؼ موضعها خبلفان للقاض . انظ : م ٍ احملتاج 
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 ال مػػػ ٌتُ يف الٌنجاسػػػة مىوضػػػ  فيػػػ  اشػػػتب  الٌػػػ م الثٌػػػوب نصػػػف  ةىسػػػل لػػػو أنٌػػػ  :األكىل 
 .(ُ)يكف 

 كىاٞن  اٟدث ل ف  تكف  ال الواحدة ال سلة أفٌ  :كالثٌاين. 

                                  
( قاؿ القاض : كما ال حيك  ب هارة الثوب النج ، إذا ةسل يف دفعتُ، ألف النص  األكؿ (ُ

ي  إذا ةسل ، فيتنج  النص  األكؿ، ألٌف البلل مبنا  على مبتل، كينتش  البلل من النص  الثاين إل
 . ِٖٗ، ِٕٗ/ِاالنتشار، ٓبلؼ اٞامد. انظ : التعليقة 
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 (ُ)االس نجاء يف :الثّاين الباب

 إرادة عنػػد الٌسػػبيلُ أحػػد مػن خػػارج ملػػوث ٧ػ  ككػػلٌ  كال ػػائ  البػوؿ مػػن كىاجػػ  ك ػو
 .(ِ)ا١شهور على مستقٌلة طىهارة ك و .الٌصبلة

 يصػ ٌ  ال أنٌػ  ضعي  قوؿ من مستنب  .الوضوء كىاجبات من أنٌ  :اكجه ا١تويل كحكى
 .(ّ)قبل 

 :فصيوؿ أربعة كفي 

 ْ()احلاجة قضاء آداب يف :األّول الفصل
 الٌصح اء يف الٌناس أعُ عن يبعد أف :أَحدىا. 

                                  
  و إزالة النجو أم ال ائ .  ( االستنجاء ل ة:(ُ

األحجار أك ا١اء. أك كاص بلحان:  و قل  النجاسة بنحو ا١اء، أك تقليلها بنحو اٟج ، فهو استعماؿ 
 و إزالة للنجاسة من كل خارج ملٌوث كلو اندران كدـ كم م ككدم، ال على الفور، بل عند اٟاجة إلي  
، كفصد  ٔاء أك حج ، أك  و إزالة ٧  عن سبيل: قبل أك دب . فبل ي ل  من ري ، كحصاة، كنـو

 . َ ، احملك  كاحملي  ُٖٔ/ٔانظ : العُ دـ. كاالستنجاء أك االست ابة أع  من أف يكوف اب١اء كة
، ّٗ، َْ/ُ، النظ  ا١ستع ب ّ، طلبة ال لبة يف االص بلحات الفقهية صٖٓٓ/ٕاألعظ  

، معج  ا١ص لحات كاأللفاظ الفقهية حملمود ِٔ، التع يفات الفقهية للربكي صِّٖ/ِا١صباح ا١نَ 
ن عبد ا١نع    .ٕٕ/ُبن اني   ، موسوعة فق  العبادات لعل ُْْ/ُعبد الٛ 

، اإلقناع ُِٗ/ِ، اجملموع َُِ/ُ، البياف ٖ، التنبي  صُٔٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ِ
 ُٓٔ/ُ، حاشية الشرباملس  على هناية احملتاج ّٓ/ُيف حٌل ألفاظ أيب شجاع 

١تويل ( قاؿ النوكم:  أف   ا القوؿ شاذ ال م يدٌؿ أف الوضوء ال يصٌ  قبل االستنجاء، كنقل  عن ا(ّ
 . ُِٗ/ِبعد ذك    ا الوج ، حيث أنٌ  لي  بصحي . انظ : اجملموع 

، العزيز َُّ-ِّٗ/ُ، الوسي  َُٖ-َُُ، هناية ا١ ل  ِّٗ-ِّٔ/ُ( انظ : التعليقة (ْ
، ٕٔ-ٔٔ/ُ، ال كضة ْٗ-ِٗ/ِ، اجملموع ُْٖ-ُٕٔ/ُ، ش ح مشكل الوسي  َُْ-ُّٔ/ُ

 . ُِٓ-ُِٗ/ُ، هناية احملتاج ُْٖ-ُٕٓ/ُٖفة احملتاج 
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 مثم ة ةَ شج ة أك بي  أك حج  أك جدار من كجد  إف بش ءو  يىٍستىًً  أف :واثنيها 
ًط .(ُ)ك٨ػػو  ظٌلهػػا يف ال  مػػؤخ   قػػدر مػػن ق يػػ  ك ػػوى  سػػ ٌت  إىل يسػػتً أف فيػػ  كيشػػ

 أف كيكفػػػ  ،دكهنػػػا فمػػػا أذرع ثبلثػػػة الصػػػ  بػػػُ كمػػػا كبينػػػ  بينػػػ  يكػػػوف كىأف .الٌ حػػػل
 .ب يل  أك ب احلت  يستً

 مػػػن دنػػػو  قبػػػل كال جلوسػػػ  موضػػػ  إىل االنتهػػػاء قبػػػل عورتػػػ  يكشػػػ  ال أف :واثلثهـــا 
 .األرض

 يافبنال أك اٌلصح اء ذلك يف سواء كىالقم  الٌشم  (ِ)يستقبل/ ال أف :ورَابعها. 
  ٌ اأيض استدابرمهىا يف كىط دا ي  كاٞ جاين الصيم م كش(ّ). 
 مػػػن كثػػػَ كال الٌشػػػافع  يػػػ ك   مل :كقػػػاؿ ،اسػػػتقبا٢ما ييٍكػػػ ى  ال أنٌػػػ  النٌػػػوكم راكىاختػػػ 

 .(ْ)أصحاب 
 يف جػػػائزه  ،الٌصػػػح اء يف حػػػ هاـ ك ػػػو يسػػػتٍدب  ا كال القٍبلػػػة يىٍسػػػتٍقًبل ال أفٍ  :وخامســـها 

 ؟(ٓ)ابلسات  أـ م لقان  هبما منوط اٟك  ك ل .يافبنال
 :كجهاف في 
 كجػد امي لقػ يػافبنال يف كيبػاح ،امي لقػ الٌصح اء يف فيحـ  هبما منوط أنٌ  :أحدمها 

ًط كال :الفػػوراين قػػاؿ .فيقػػد أك الٌسػػات  ًط :الب ػػوم كقػػاؿ .(ٔ)تىٍسػػًقٍيف  يشػػ  أف يشػػ

                                  
اتقوا اللعانُ. قالوا:  قاؿ: هللا علي  كسل  الني صل  أيب   ي ة عن ( لوركد النه  يف ذلك يف حديث(ُ

هللا؟ قاؿ: ال م يتخلى يف ط ي  الناس أك يف ظله . أخ ج  مسل  يف "صحيح "  كما اللعاانف اي رسوؿ
 ل  يف ال  ؽ كالظبلؿ (. ( ) كتاب ال هارة ، ابب النه  عىٍن التخِٗٔ( ب ق : )ُٔٓ/  ُ)
 /ب. ُٓ( ؿ (ِ
 . ُّٖ/ُ( نقل  ال افع  عن الصيم رم كاٞ جاين. العزيز (ّ
 . ْٗ/ِ( انظ : اجملموع (ْ
، كفاية ٓٔ/ُ، ال كضة ٕٗ/ِ، اجملموع ُّٔ/ُ، العزيز ُٓٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ٓ

 . ْْْ/ُالنبي  
 /ب. ُُ( انظ : اإلابنة ؿ (ٔ
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 .(ُ)سقف  ديكن أك مسقفا يكوف
 ابلسات  مىنوط أنٌ  :كأصٌحهما(ِ). 

 أك (ّ)كثي و  أك حج و  أك ذيلى  أك راحلتى  كاستدب  ،ابلٌصح اء كاف ف ف 
 ذراع ثلث  ك و الٌ جل مؤخ ة قدر الٌسات  كاف إذا حييٍ ىـ مل ك٨و  (ْ)نشزو 

 .دكهنا فما أذرع ثبلثة كبينهما
 من أقل كاف أبف ا١ كورة ابلٌصفة اسات   كىلي  ،يافبنال يف كاف كلو 

 ،كىاالستدابر االستقباؿ حى ـي ،أذرع ثبلثة من أكث  بينهما أك ذراع ثلث 
 .(ٓ)ل لك ٍبي  بي  يف كاف إذا إاٌل 
 فوجهاف كالٌصح اء فضاء صار مص  يف كاف كلو: 

o ا١كاف بصفة اعتبارنا حي ماف أهٌنما :أحدمها. 
o أصى  يف ب لك استتار  كيكف  ا١كاف ْك  العتبار :كاثنيهما 

 .الوىجهُ
 انتفى كحيث ،جاز فضاء كخلف  الٌسات  من اق يب مستقببل قعد كىلو 

 :الٌسات  لوجود الٌتح ًن
o ييك   :ا١تويل منه  ٚاعة قاؿ

 .(ٕ)ذلك األكث كف ي ك  كىمل .(ٔ)
                                  

 . َِٗ/ُ( انظ : الته ي  (ُ
 .ْْْ/ُ، كفاية النبي  ٓٔ/ُ، ال كضة ٕٗ/ِ، اجملموع ُّٔ/ُالعزيز ( ك و ا١   . انظ : (ِ
ٌٝ  الكثي  من ال مل، ألن  انص  من مكاف فاجتم  في ، أم ( الكثي : (ّ ٞيبػىٍيل من ال مل. ك  و ا

، ة ي  ُٖٔذلك ا١كاف ٣تمعان. انظ : التقفية ص حولت  ال ي  من مكاف إىل مكاف، فصار يف
 . ُٖٓ/ِ، الزا   يف معاين كلمات الناس ِِٕ/ُاٟديث إلب ا ي  اٟ يب 

 ٖٗٗ/ّ، الصحاح اتج الل ة ٔٓ/ٕ و ا١كاف ا١ تف  من األرض. انظ : احملي  يف الل ة  ( النشز:(ْ
 . َٓٔ/ِ، ا١صباح ا١نَ ُٕٓ/ُ(، النظ  ا١ستع ب ٖٗٗ/ّ)مادة: 

 . ٓٔ/ُ، ال كضة ٕٗ/ِ، اجملموع ُّٔ/ُالعزيز ( ك و ا١   . انظ : (ٓ
 بن أٛد الشه م.  ٖقي  ليلى بن  عل  ّْٓ( انظ : تتمة اإلابنة للمتويل ص(ٔ
 . ٕٗ/ِ( انظ : اجملموع (ٕ
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o يتوقٌا ا أف األدب :اإلماـ كقاؿ(ُ). 
o الٌتحٌ ز تكٌل  يف مشٌقة علي  كاف إف أن  ا١ختار :الٌنوكم كقاؿ 

 .(ِ)ا٠بلؼ من خ كجنا اجتناب  فاألكىل كإاٌل  ،ك ا ة فبل عنها
 حالة يف كاستدابر ا استقبا٢ا يف ك ا ة كال مىك ك  يقاؿ كال

 صخ ة استقباؿ حيـ  كال .(ّ)ال ٌي  إخ اج يف كال .االستنجاء
 عدـ عند استقبا٢ا يك   لكن استدابر ا كال ا١قدس بي 
 .(ْ)الٌسات 

 ػػػا يٌتخ كنػػػ  الٌػػػ م ا١وضػػػ  :ك ػػػو ،النٌػػػاس ميتىحػػػدًٌثً  يف يػىبيػػػوؿ ال أفٍ  :وسادســـها  ٣لسن
 قارعػة يف ككػ ا .الٌشػتاء يف الشم  كمىواض  الٌصي  يف الٌظل مواض  ك   للحديث
 .(ٔ)مك ك  فهو (ٓ)كا١وارد ال ٌ ي 

 كػػػبلـ كيف ،اإليػػػ اء مػػػن فيػػػ  ك١ػػػا (ٕ)للحػػػديث ح امػػػا يكػػػوف أف كينب ػػػ  :النٌػػػوكم قػػػاؿ
 .(ُ)/(ٖ)إلي  إشارة ا٠ ايب

                                  
 . َُّ/ُانظ : هناية ا١ ل  ( (ُ
( قاؿ النوكم: كمل يػىتػىعى َّض اٞمهور للك ا ة الي ذك  ا ا١تويل، كا١ختار أن  ال ك ا ة لكن األدب (ِ

 . ٕٗ/ِكاألفضل ا١يل عن القبلة إذا أمكن ببل مشقة. انظ : اجملموع 
 . َٖ/ِ( انظ : اجملموع (ّ
 . ٔٔ/ُ، ال كضة ُٖ/ِ( انظ : اجملموع (ْ
 .ٖٔ/ِوع انظ : اجملمأم: موارد ا١اء. ( (ٓ
 . ٓٔ/ُ، ال كضة ََّ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ُّٔ/ُ( ك و ا١   . انظ : العزيز (ٔ
اتقوا ا١بلعن   قاؿ: كسل  هللا علي  هللا صلى وؿرس عن هنع هللا يضر و حديث عبد هللا بن عم ك  ((ٕ

( ب ق : ُُ/  ُأخ ج  كأبو داكد يف "سنن " ) كالظل للخ أة.كقارعة ال  ي ، الثبلث: الرباز يف ا١وارد، 
/  ُ( ) كتاب ال هارة ، ابب ا١واض  الي هنى الني عن البوؿ فيها ( كابن ماج  يف "سنن " )ِٔ)

( ) أبواب ال هارة كسننها ، ابب النه  عن ا٠بلء على قارعة ال  ي  (. حسن  ِّٖ( ب ق : )ُِٖ
 .ََُ/ُاأللباين يف إركاء ال ليل 

 . ِِ-ُِ/ ُ. كانظ  كبلـ ا٠ ايب يف: معامل السنن ٕٖ/ِجملموع ( ا(ٖ
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 منػػ  ق يبنػػا يت ػػٌوط كال يبػػوؿ ال ككػػ ا .يت ػػٌوط كىال ال ٌاكػػد ا١ػػاء يف يبػػوؿ ال أف :وســابعها 
 .مك ك  فهو إلي  يصل ْيث
َنا كػػػػاف كىإف ،حيىٍػػػػ ـي قيػػػػل كىلػػػػو .ٖ ديػػػػ  فا١ختػػػػار قلػػػػيبلن  كػػػػاف إف :النٌػػػػوكم كقػػػػاؿ  مل كثػػػػ

يػىبػٍعيد
(ِ). 

 :اٞارم ا١اء يف البوؿ كىأٌما
 كاف ف ف  َ  .اجتناب  كىاألكىل ،ييٍك ى  كىال حيىٍ ـي مل اكث
 دي  الٌنوكم كاختار ،يك  ي  :ابنأصحا من ٚاعة قاؿ :بلقلي كاف كإف ٖ(ّ). 

 .في  كالبىوؿ ا١اء يف اإلانء من البوؿ كص ٌ 
 :ا١اء يف ا١ٍستىٍجًم  ان ماس كىأٌما
 ح ـي قليبلن  كاف ف ف. 
 َنا كاف كإف  :كث

 أبس فبل جاراين  كاف ف ف. 
 ا كاف كإف  يف لي  ألنٌ  ؛ك ا ت  يظه  كال :الٌنوكم قاؿ .حيىٍ ـي مل راكدن

 .(ْ)اجتناب  كاألحسن البىوؿ معٌ
 كىاالسػػتق ار الٌتنجػػي  ةػػَ ا١نػػ  يقتضػػ  مػػا ففيػػ  ،لػػيبلن  ا١ػػاء يف ابؿ كإف :ال ٌافعػػ  قػػاؿ

 تصػيب  آفػة مػن خوفنػا ي تسػل كال فيػ  يبػوؿ أف ينب ػ  فبل (ٓ)للجن ابلليل ا١اء أفٌ  قيل ما ك و

                                                                                                                                                                    

 /ب. ُٓ( ؿ (ُ
 . ّٗ/ِ( نقل  النوكم بع  أصحاب الشافعيُ كمل ي ك  أٝاء  . انظ : اجملموع (ِ
 ( انظ : ا١صدر الساب .(ّ
 . ُٖٖ/ ّش ح النوكم على مسل  ( انظ : (ْ
: يقصد ب  ا١اء ال م ةَ عام ة ابلبش (ٓ . قاؿ الدكتور عم  األشق : اٞن يسكنوف     ( قل ي

األرض الي نعيش فوقها، كيكث  ٕمعه  يف ا٠ اب كالفلوات، كمواض  النجاسات كاٟمامات 
 .ِِكاٟشوش كا١زابل كا١قاب . انظ : عامل اٞن كالشياطُ ص 
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 .(ُ)منه 
 ٙػػ ة حينئػ  عليهػا كػاف سػواء ا١ثمػػ ة األشػجار ٖػ  يت ػٌوط كال يبػوؿ ال أف :واثمنهـا 

مبىاحة أك ل  الٌشج ة كان  سواء ،ال أـ
(ِ). 

 سىػ ىب يف كال ،(ّ)ا١سػػتدي  الٌشػػ  ك ػو جحػػ  يف يبػػوؿ ال أف :واتسـعها
 الٌشػػ  ك ػػوى  (ْ)

 .(ٓ)ا١ست يل
 ػػٌهلها ،صػػلبة األرض كانػػ  فىػػ ف ،الصيػػل ن  احملػػلٌ  بولػ  يف يػىتًَّقػػ  أف :وعاشــرىا  بعيػػود سى

 .ك٨و 
 ال ٌي  مه ٌ  استقباؿ يٌتق  أف :عشرىا وحادي(ٔ). 
 قػػػاؿ .(ٕ)اليمػػػٌ كينًصػػػ  اليسػػػ ل الٌ جػػػل علػػػى جلوسػػػ  يف يتَّكػػػئ أف :عشـــرىا واثين 

 .(ٖ)األخ ل إىل الفخ ين أحىد كيض ٌ  :دنيج بنال
 يف كاليمػػٌ ،اٟاجػػة قضػػاء مىوضػػ  إتيانًػػ ً  يف اليسػػ ل رجلػػ  ييقػػٌدـ أف :عشــرىا واثلــث 

 يف جيػ م بػل الٌصػحي  علػى اٟاجػة لقضاء ا١عٌدة اب١وىاض  ذلك خيتص كال .انص ىاف 

                                  
 . ُّٖ/ُ( انظ : العزيز (ُ
، عمدة السالك ٕٖ/ِ، اجملموع َُِ/ُ  ، هناية ا١ لُٕٓ/ُ، اٟاكم ِٓ( انظ : اإلقناع ص(ِ
 . َِص
 .ٕٗ/ُ( انظ : ٖ ي  الفتاكم (ّ
: بي  يف األرض ال منف  ل .(ْ ، ا١  ب يف ت تي  اإلع اب ُُٓالتقفية يف الل ة ص انظ :  ( السَّ ىبي

 )مادة: س ب(.  ِِٕ/ُ، ا١صباح ا١نَ ّٕ/ُ، النظ  ا١ستع ب ِِِص
، ََّ/ُ، ال اية يف اختصار النهاية ُِٕ/ُمشكل الوسي  ، ش ح ُٔٓ/ُ( انظ : اٟاكم (ٓ

 .ّْٗ/ُ، كفاية النبي  ٖٓ/ِاجملموع 
 .ّّْ/ُانظ : كفاية النبي  لئبل يعود رشاش البوؿ علي . ( (ٔ
 ٠ كج ا٠ارج. انظ : ا١صدر الساب . ( ألن  أسهل (ٕ
 ( نقل  ابن ال فعة عن البندنيج . انظ : ا١صدر الساب .(ٖ
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 .(ُ)الٌصح اء
 القػػػ آف مػػػن شػػػيئنا كال تعػػػاىل هللا اسػػػ  عليػػػ  شػػػ ءه  ييٍستىٍصػػػحى  ال أف :عشـــرىا ورابـــع 

صػلى  هللا رسػوؿ اس  علي  ما ب  ال زايل أٟ ك  .در   أك خامت أك ح ز يف كاف سواء
 .(ِ)هللا علي  كسل 

َ   ػػػػ ا يوجػػػد كال :الٌصػػػػبلحبػػػن ا قػػػاؿ  كيجػػػػدى  أنٌػػػ  فيحتمػػػػل ال ٌافعػػػ  كافقػػػػ  كقػػػد ،(ّ)ل ػػػ
 َ  بقضػاء اشػت ل حػٌى  عليػ   ػو الٌػ م خا٘ػ  نػزٍعى  نىسػ  فلػو .(ٓ)ب  يشع  اإلماـ ككبلـ ،(ْ)ل 

 .(ٔ)علي  كٌف  ض ٌ  ،اٟاجة
 .(ٕ)علي  كٌف  كض ٌ  نزع  بُ دخول  قبل يتخٌَ  :الصٍَّيمى ًم كقاؿ
َ ؟ يعم  أـ اٟاجة لقضاء ا١عد اب١وض  (ٖ)/األدب   ا خيتصٌ  ك ل  كة
  الٌتعمي  :كاألظه  ،اختبلؼ في(ٗ). 
 مل فػ ف .الػ ٌأس مىكشػوؼ اٟاجػة لقضػاء ا١عػدَّ  البيػ  يدخل ال أف :عشرىا وخامس 

افينا يدخل  كال ،بكٌم  ة ٌا  سات نا جيد  .(َُ)أيضان  حى

                                  
 . ٕٕ/ِ، اجملموع َُْ/ُ، العزيز َِٓ/ُ، البياف َُّ/ُ، هناية ا١ ل  ُٕالتنبي  ص  ( انظ :(ُ
 . ُُّ/ُ، إحياء علـو الدين ِٖٗ/ُ( انظ : الوسي  (ِ
 . ُِٕ/ُش ح مشكل الوسي  ( انظ : (ّ
 . َُْ/ُ( انظ : العزيز (ْ
 . َُّ/ُ( قاؿ إماـ اٟ مُ: كال يستصح  شيئا علي  اس  معظ . هناية ا١ ل  (ٓ
 . ِْٗ/ُ، كفاية النبي  ْٕ-ّٕ/ِ، اجملموع َُْ/ُ، العزيز َِْ/ُ( انظ : البياف (ٔ
 . َُْ/ُ( نقل  ال افع  عن . انظ : العزيز (ٕ
 /أ. ِٓ( ؿ (ٖ
توم في  الصح اء كالبنياف ص ح ب  احملامل  ( قاؿ النوكم: ك  ا األدب ميتَّف  على اٍستحباب  كيس(ٗ

 . ِْٗ/ُ، كفاية النبي  ْٕ/ِ، اجملموع ْٕ/ِ، َُْ/ُكاألصحاب كهللا أعل . العزيز 
قاؿ النوكم: قاؿ إماـ اٟ مُ كال زايل كالب وم كآخ كف: يستح  أف ال يدخل ا٠بلء مكشوؼ ( (َُ

، م ٍ ٖٓ/ُاع يف حل ألفاظ أيب شجاع ، اإلقنْٓ/ُ. أسٍ ا١ ال  ّٗ/ِال أس. انظ : اجملموع 
 . ُّّ/ُ، إعانة ال البُ ُٓٓ/ُاحملتاج 
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 يف جلوسػػ  ٤ػػلٌ  مػػن ق بػػ  كعنػػد ا٠ػػبلء دخػػوؿ (ُ)]عنػػد[ يقػػوؿ أف :عشــرىا وســادس 
ٌٍ  أذ   اٌل م هلل اٟمد :(ِ)الٌصح اء  .(ّ)كعافاين األذل ع

 قبػل ك٨و ػا حجػارة أك مىػاء مػن يستنج  أك ب  يستجم  ما ييعدٌ  أف :عشرىا وسابع 
 .اٟاجة لقضاء جلوس 

 فهٌما ،(ْ)ا١ احي  ةَ يف اٟاجة قضاء موض  اب١اء يستنج  ال أف :عشرىا واثمن 
 .م لقنا موضع  كيستجم  ب  فيستنج  ،فيها

 ذكػػ   ديػػدٌ  .ثػػبلاثن  كالنثػػ  ابلتنحػػن  انق اعػػ  بعػػد البػػوؿ مػػن يسػػتربأ أف :عشــرىا واتســع 
َنا  كلػو .الػ ٌك  رأس إىل اجملػ ل يسػل  مث البػوؿ ٣ػ ل ابتداء على أصبعي  يض  أك كث
 .خ وة سبعوف كأكث   :قيل .أحسن كاف اب١ش  من  استربأ

                                  
     الزايدة يقتضيها السياؽ. ( (ُ
إذا دخل ا٠بلء قاؿ: الله  إين  ملسو هيلع هللا ىلص الني ( كلعٌل الكبلـ يف ا١خ وط في  سق . الصواب: أف دعاء(ِ

( ب ق : َْ/  ُأخ ج  البخارم يف "صحيح " ) ،هنع هللا يضرحديث أن   أعوذ بك من ا٠بث كا٠بائث.
( ) كتاب ِِّٔ( ب ق : )ُٕ/  ٖ( ) كتاب الوضوء ، ابب ما يقوؿ عند ا٠بلء ( ، )ُِْ)

( ) كتاب ّٕٓ( ب ق : )ُٓٗ/  ُالدعوات ، ابب الدعاء عند ا٠بلء ( كمسل  يف "صحيح " )
( ) كتاب اٟي  ، ابب ّٕٓ( ب ق : )ُٓٗ/  ُاٟي  ، ابب ما يقوؿ إذا أراد دخوؿ ا٠بلء ( ، )

، كفاية ٔٔ/ُ، ال كضة ُٕٓ-ُّٕ/ُانظ : ش ح مشكل الوسي   ما يقوؿ إذا أراد دخوؿ ا٠بلء (.
 . ّْٔ-ُّْ/ُالنبي  
إذا خ ج من ا٠بلء  ملسو هيلع هللا ىلص كاف الني( لعٌل الصَّواب: أف   ا الدعاء بعد ا٠ كج من ا٠بلء. حيث  (ّ

 ٗأخ ج  النسائ  يف "الكربل" ) ،هنع هللا يضرحديث أن   هلل ال م أذ   عٍ األذل كعافاين.قاؿ: اٟمد 
( ) كتاب عمل اليـو كالليلة ، ما يقوؿ إذا خ ج من ا٠بلء (. كحسن  اٟافظ ِٖٓٗ( ب ق : )ّٓ/ 

 .ُِٖ/ ُابن حج  يف نتائج األفكار 
، ِّْ/ُ( ٚ  من ا١ حاض:    ع بية ك   موض  ٥صص لقضاء اٟاجة. انظ : اٞ اثي  (ْ

)مادة:  َُٕٕ/ّ، الصحاح اتج الل ة ُُّ/ُ، معج  ديواف األدب ٓٔا١نتخ  من كبلـ الع ب 
 )مادة: رح (.  ِِِ/ُرح (، ا١صباح ا١نَ 



 

 

 350 

 يف االس نجاء اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

صىعىد  بويطو  أك  ىب ى  ،صعودو  يف كاف كىإف .كيتنحن  قفزات كيقفز :القاض  قاؿ
(ُ). 

 يبػ  مل أنٌػ  يظػنٌ  أف كا١قصػود .النٌػاس ابخػتبلؼ خيتلػ  ذلك أفٌ  كىا١ختار :الٌنوكم قاؿ
 .(ِ)ذلك من ش ء إىل حيتاج ال من كمنه  ،خ كج  خياؼ ش ء الٌتبٌوؿ ٣ ل يف

 أف إاٌل  كضػػػوؤ  صػػػ ٌ  ،كتوٌضػػػه البػػػٌوؿ انق ػػػاع عقيػػػ  كىاسػػػتػىٍنجىى األدب  ػػػ ا تػػػ ؾ كىلػػػو
 .(ّ)ا١اكردم قال  ك ا .ش ءو  خي كجى  يػىتىحقَّ 

 .(ْ)ك٨و ا بق نة اإلحليل حشو كيك   ،االسترباء جي  :كىالب وم القاض  كقاؿ
 بػل يكػ   فػبل ،لضػ كرة إاٌل  بش ء يتكٌل  ال كىأف ،تعاىل هللا ي ك  أف ييٍك   :وعشرينها 

يػ ي  كال .ةػافبلن  قصػد ثعبػاانن  أك الٌسػقوط علػى أشػ ىؼ ض ي نا رأل إذا كما جيى  قد  جيي
 .(ٓ)قلب  يف تعاىل هللا ٛد ع   كىلو ،ا١سٌل  كال ،ا١ؤٌذف

 القبور عند حىاجت  يقض  ال أف :والعشرون احلادي. 
 كىأف ،الٌسػماء إىل كىال ،ف جػ  إىل كال ،منػ  خيػ ج ما إىل يػىٍنظي  ال أف :َوالعشرون الثّاين 

 .ا٠بلء على القعود ي يل كال ،بيدي  يعبث ال
 طٌهػػ   اللهػػ :االسػػتنجاء مػػن الفػػ اغ عنػػد يقػػوؿ :اإلحيػػاء يف قػػاؿ :والعشــرون الثّالــث 

 .(ٔ)الفواحش من ف ج  كحٌصن الٌشقاء من قلي
 تنجيس  خي  مىامل انتصاب  قبل قيام  عند علي  ثوب  ييسبلى  أف :َوالعشرون الّرابع. 
 يف إانء يف كىلػػػػػػو ا١ٍسػػػػػػًجدً  كىيف ،(ٕ)القػػػػػػرب/ علػػػػػى البػػػػػػوؿ حيػػػػػػـ  :َوالعشــــــرون اخلَـــــامس 

                                  
َتق  إىل الصعود، كإف كاف يف صعود(ُ من األرض، فينحدر إىل ا٢بوط أك  ( أم: إف كاف يف  بوط ف

 . ِّٖ/ُديش  خ وات كيقفز قفزات، كيتنحن . انظ : التعليقة 
 . ُٗ/ِ( انظ : اجملموع (ِ
 . ُٗ/ِ، اجملموع ُٖٓ/ُ( انظ : اٟاكم (ّ
 . ََّ/ُك ِٔٗ/ُ، الته ي  ِّّ/ُك ِّٕ/ُ( انظ : التعليقة (ْ
 . ٔٔ/ُ، ال كضة ٖٖ/ِ، اجملموع ُِِ/ُ، البياف ُّٗ/ُ، ْ  ا١    ُٕ( انظ : التنبي  ص(ٓ
 . ُِّ/ُ( انظ : إحياء علـو الدين (ٔ
 /ب. ِٓ( ؿ (ٕ
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 .(ُ)األص ٌ 
 ا البوؿ يك   :َوالعشرون الّسادس  .(ِ)ع ر ةَ من قائمن
 يػيفى ٍ  مل ْائ  أك ابألرض ،اب١اء االستنجاء بعد يدى ي  يدلك أف :َوالعشرون الّسابع 

 .(ّ)عليهما ا١اء من
 في  يت ٌه  اٌل م ا١وض  يف البوؿ يك   :والعشرون الثّامن. 

 عنػػػد كاسػػػتدابر ا القبلػػػة اسػػػتقباؿ إاٌل  ٖػػػ ًنه  هبػػػا يتعلٌػػػ  ال كٌلهػػػا اآلداب  ػػػ   أفٌ  كاعلػػػ 
 أف فينب ػػ  ،االنتهػػاء قبػػل العػػورة كشػػ  كأٌمػػا .القػػرب كعلػػى ا١سػػجد يف كالٌتبػػوؿ ،الٌسػػات  عػػدـ
 (ٓ)/.(ْ)األص  ك وى  ا٠لوة يف الٌسً كجوب على خي ج

                                  
، عمدة السالك ُْْ/ُ، كفاية النبي  ِٗ/ِ، اجملموع ُٕٓ/ُ( ك و ا١   . انظ : اٟاكم (ُ
 . ّٓ، كفاية األخيار صَِص
 اش البوؿ. ( للتَّحٌ ًز عن رش(ِ
كضوءا ٞنابة، فهكفه بيمين  على مشال  م تُ أك ثبلاث، مث ةسل ف ج ،  ملسو هيلع هللا ىلص هللا كض  رسوؿ( حيث (ّ

( ب ق : ٗٓ/ ُأخ ج  البخارم يف صحيح  )مث ض ب يد  ابألرض أك اٟائ  م تُ أك ثبلاث. 
 (. ُّٕ( ب ق : )ُْٕ/ ُ(. كمسل  يف صحيح  )ِْٗ)
، ُٓٔ/ّ، اجملموع ِّ/ِ، العزيز ُُٓ/ِ، البياف ُُٗ/ِ( ك و ا١   . انظ : هناية ا١ ل  (ْ

 . ُٓ/َِا٢داية إيل أك اـ الكفاية 
 هللا كتوفيق  كإعانت .  /أ. فبه ا انته  نصيي من التحقي  ْمدّٓ( ؿ (ٓ
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 فهرس اآلايت القرآنية

 الصفحة رقم اآلية السررة اآلية
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 آؿ
 عم اف

َُِ ُ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم
 َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي

 ُ ُ النساء

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 مث هت متخت حت جت هب مب  خب
 َّ  مخ جخ مح جح  مج حج

 ُ ُٕ-َٕ األحزاب

  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ
  هل مل خل حل جلمك لك  خك حك

َّ 

 ِ ٗ الزم 

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ُّٱ
 مه جه هن من خن حنجن مم  خم حم
 هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه
 َّ  مث هت مت

 ُ ُُ اجملادلة
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 فهرس األحاديث النبرية واآلاثر

 رقم الصفحة طرف احلديث
 ِّْ أتست ي  أف ت يٍ كي  كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتوضه؟

 ّْْ رسوؿ هللا؟ اتقوا اللعانُ. قالوا: كما اللعاانف اي

 ّْٔ اتقوا ا١بلعن الثبلث

 ُّْ إذا أكل أحدك  فلي ك  اس  هللا تعاىل

 ِٔٗ )حديث ذك  صفات ا١ٍ(  إذا رأت ذلك ا١ أة فلت تسل

 ُِٖ إذا كلغ الكل  يف اإلانء فاةسلو  سب  م ات

 ّٗ أف الناس نزلوا م  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرض ٙود اٟج 

 َّٓ دعاء الني ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل ا٠بلءأف 

 ِِٔ زكركا القبور ف هنا ت ك ك  اآلخ ة

مدؾ، أست ف ؾ كأتوب إليك  ّّْ يف كفارة اجملل : سبحانك الله  ْك

 َّٓ كاف الني ملسو هيلع هللا ىلص إذا خ ج من ا٠بلء

 ِِّ كت جل  كطهور  كيف شهن  كل كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حي  التيمن يف تنعل  

 ّّٓ كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ديس  ا١هقُ

ن ال حي   ُّْ   فهو أبً كل أم  ذم ابؿ ال يبدأ ابس  هللا الٛ 

 ِ الدين يف فقه  الله 

 ُُْ ما ق   من البهيمة ك   حية فه  ميتة
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 ِّٓ كنعم  فبها اٞمعة يـو توضه من

 ّّٗ يت وط أك علي ، يبوؿ قرب على جل  من

 ِ اٞنة إىل ط يقان  ب  ل  هللا سٌهل علمان  في  يلتم  ط يقان  سلك من

َان  ب  هللا ي د من  ِ الدين يف يفقه  خ

 ُّّ انكل  الني ملسو هيلع هللا ىلص بعد اةتسال  ثواب فل  أيخ   كان ل  ك و ينف  يدي 
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 ذلم يف النص الـمحققفهرس األعالم ادلًتجم 

 الصفحة العلم ادلًتجم
 

 ُّ ..................................................................... األدفوم
 ِّْ .................................................................... األرةياين

 ُِٕ .......................................................... أبو إسحاؽ ا١ كزل
 ْٕ ................................................................... اإلسف اييٍ
 ٖٓ .................................................................. االص خ م

 ُِ ........................................................ اٞماعة ابن الدين بدر
 ّٕ ....................................................................... الب وم
 َِِ .............................................................. الكناين أبو بك 

 َُِ ........................................................... اٟداد بن بك  أبو
 ِٕ .................................................................... البندنيج 
 ٔٔ ...................................................................... البوي  
 ٓٓ ....................................................................... اٞويٍ
 ِٖ ....................................................................... ح ملة
 ُُّ ..................................................................... اٟليم 

 ُٔ .................................................................... حنيفة أبو
 ٓٗ .................................................................... ابن خزدية
 ٖٓ ..................................................................... ا٠ض م

 ُّ ................................................................ العيد دقي  ابن
 ِٕ ....................................................... ا١ ادم بن سليماف ال بي 

 ُِ .................................................................... ابن ال فعة
 ٔٓ ...................................................................... ال كايين
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َم ابن  ُٖٔ .................................................................. الزب
 ِِٕ ................................................................... الس خس 

 ُُٓ ................................................................... س يج ابن
 ُٔٗ ..............................................................ا٢ كم أبو سعد
 ٖٕ ..................................................................... الشاش 

 ٕٔ ................................................. اٞويٍالسنبس   الشي  أبو دمحم
 َٔ ................................................................... ابن الصباغ
 ٕٓ .................................................................... الصعلوك 

 ٗٔ .................................................................. ابن الصبلح
َم  ُِٔ ....................................................................الصم
 ٕٔ .................................................................... الصيدالين
 َُّ ................................................................... الصيم م
 ُّٓ ............................................................ الزايدم أبو طا  

 ُٕٔ .................................................... ال ربم القاض  ال ي  أبو
 ُِٔ .......................................................... اٞ جاين العباس أبو

 ُِٓ .................................................................... العبدرم
 ٖٗ ...................................................................... العجل 
 ِٔٓ .......................................................... السبلـ بن عبد العز
 ُِّ ............................................................ السنج  عل  أبو

 ُْٓ ............................................................. أبو عل  ال ربم
 ِٓ ...................................................... القاض  ا١  كذم أبو عل 
 ٔٔ ...................................................................... العم اين
 ٗٔ ....................................................................... ال زايل

 َِْ .................................................................... الفارس 
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 َُٔ ..................................................................... الفارق 
 ٔٓ ...................................................................... الفوراين

 َُْ .......................................................... أبو القاس  األمناط 
 ُُٓ .............................................................. القاس  الشاش 

 ُِٖ .................................................................. القاص ابن
 ُُٓ .............................................................. ال ربم القاض 
 ٕٓ ....................................................................... القفاؿ
 ُّٓ .................................................................... كج ابن

 ُُْ ............................................................... بن أن  مالك
 ّٕ ..................................................................... ا١اكردم
 ّٔ ....................................................................... ا١تويلٌ 
 ُّٖ ...................................................... الشيباين  بن اٟسن دمحم
 ُِ .......................................................... القمويل مك  بن دمحم
 ُُّ ................................................................. حيي  بن دمحم

 ِّْ ............................................... ٤ي  الدين أبو سعد النيسابورم
 ِٕ ........................................................................ ا١زين

ي  أبو ا١عايل ٣لَّى ٚي  ّٖ .............................................. ا١خزكم  بن 
 ُِّ .................................................................... ا١قدس 
 ُُْ ................................................................... ابن ا١ن ر

 ُٖٗ ......................................................... أبو منصور الب دادم
 ِٕٖ .......................................................... البندنيج  أبو نص 
 ٔٔ ....................................................................... النوكم
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 فهرس األلفاظ الغربية ادلفسرة

  الصفحة اللفظة الغريبة
 ِْٓ ...................................................................... اإلب ي 
 َُٔ ....................................................................... إٌجانة
 ِْٓ ...................................................................... األٍرنبة

 ُُٗ ................................................................... األساكفة
 ُِْ ..................................................................... اإلستار
 َّٔ .................................................................... االستنثار
 َّّ ...................................................................االستنجاء
 َّٓ .................................................................. االستنشاؽ
 ُٔ ..................................................................... األشاع ة
 ُٗٓ ..................................................................... األشناف
 َُٓ ..................................................................... اإلنفحة

 ِٕٕ ................................................................... انكش  
 َِٕ .................................................................... األٍ داب
 ِِٗ .................................................................... البلخش
 َُّ ....................................................................... البل  
 ِِٗ ...................................................................... البللور
 ُِّ ....................................................................... الًبلٍَّور

 ِٕٔ .................................................................... التحجيل
 ُّٕ ....................................................................... ٘ع 
 ِٓ ....................................................................... التيم 
 ٖٗ ......................................................................... ٙود
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 ُِْ ....................................................................... اٞ ية
 َِٕ .................................................................... اٟاجباف
 ُٗٓ ....................................................................... اٟ 
 ُٓ ...................................................................... اٟدث
 ُِْ ............................................................... النجاسة ح ًن

 ٕٓ ..................................................................... اٟشيش
 ُٔ ....................................................................... اٟنف 
 ِٓ ....................................................................... ا٠بث

 ِٔ ................................................................... ا٠ اسنيوف
 ُٕٗ ........................................................................ خى ىزى 

 َُّ ...................................................................... ا٠بلؿ
 ِٗ ....................................................................... ا٠م ة
 ِٕٗ ....................................................................... خنثى
 َُٖ ........................................................................ خنز

 ُِّ ...................................................................... الدًٌٍب ي 
 ُِِ ...................................................................... الدر  
 ُِّ ....................................................................... الدَّف  
 ُِّ ...................................................................... ال راع
 ُٔٓ ..................................................................... ال نوب
 ُِِ ....................................................................... ال طل
 ٖٓ ........................................................................ ال طل
 ِّّ ...................................................................... ال مص
 ُٓٓ ....................................................................... الزًٌئٍػبى ي 
بىاؿ  ِّٕ ..................................................................... السًٌ
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 ِٖٗ ..................................................................... السَّ اب
 ُُُ .................................................................... الس جُ
 ِّٕ ....................................................................... ًسٍلعىةه 

 ِٖٓ .................................................................. السندركس
 َِٕ ..................................................................... الٌشارب
 ُِٓ ...................................................................... الش ٌ 
 ِٖٔ ..................................................................... شىٍحمىة
 ُُٓ ..................................................................... الصب 

 ِٗٔ ................................................................... الصدةاف
 َُُ ..................................................................... الصديد
 ُُٖ ..................................................................... الًص ؼ
 ِٗٔ ...................................................................... الصل 
مىاخي   ُّّ .................................................................... الصًٌ
 َِّ ..................................................................... الصٍَّندىؿ
 ٕٓ ..................................................................... ال حل 
 ُٓ ...................................................................... ال هارة
 ٓٓ ...................................................................... ال هور
 ُٔٔ ..................................................................... ال وب
 ِّٕ ..................................................................... العارض
 ِّٕ ................................................................... العارضاف
 َُٖ ....................................................................... عبي 

 ُِٕ ..................................................................... الع اراف
 ِٔ ..................................................................... الع اقيوف
 ُِٕ ..................................................................... العنفقة
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 ُُّ ........................................................................ ال  ة
 ُِٓ ..................................................................... ال سالة
 ِٗٔ ....................................................................... ال م 
 ُُُ ....................................................................... الفهرة
 ِِْ ....................................................................... الف اء

 ُْٓ ..................................................................... الف س 
 ُّٖ ....................................................................... فػىٌوارة
 ُْٖ ....................................................................... فػىٌوارة

َكزج  ِِٗ ..................................................................... الف
 ُُِ ....................................................................... الًقٍ بة
 ُِٓ ....................................................................... الق ظ

 ُُٗ .................................................................... القٌصاب
 ٕٖ ...................................................................... الق  اف
 ُُِ ........................................................................ القٌلة

 ْٔ ....................................................................... القلتاف
 ِِْ ..................................................................... القندس
 ِّّ ..................................................................... الكثي 
 ُُٖ ....................................................................... كدر
 ََّ ........................................................................ اللثة
 َُّ ....................................................................... اللهاة
 ُُٓ ..................................................................... اللول 
 ِّّ ....................................................................... ا١هؽ
 ُٖٓ ...................................................................... ا١ربس 
 ِٗ ....................................................................... ا١ثػىلَّث
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 ُٕٔ ...................................................................... ٤دث
 ِّْ ......................................................................... ا١دٌ 

 ُْ ............................................................... الفخ ية ا١درسة
 ُٕ ....................................................................... ا١ اكزة
 َُّ ........................................................................ ا١  ة

 ُُٗ ..................................................................... مىزىاري 
 ِٓ ................................................................... ا١ستحاضة
 َّٓ ................................................................... ا١ضمضة
 َٖ ..................................................................... ا١ ارحة

 ُِِ ........................................................................ ا١نٌ 
 ِٗٗ ..................................................................... الٌناعمة
 َُُ ...................................................................... انفجة

 ُٓ ..................................................................... النجاسة
 ُٗ ..................................................................... النجاسة

 َِّ ........................................................................ الند
 ِٖٔ ....................................................................... النزعة
 ِّّ ....................................................................... النشز
 ِٗٗ ...................................................................... الٌنكهة
 ُُٗ ...................................................................... ا٢ل 
 ُٓٓ ...................................................................... الوىدىؾ
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 رس األماكن والبلدانهف

 
  الصفحة ادلكان أو البلد

 ُُ ...................................................................... أسيوط
 ُُ ........................................................................ اٞيزة
 ُٗ ....................................................................... القا  ة
 ُٗ ....................................................................... الق افة
 َُ ........................................................................ قيوصٍ 
 ٗ .......................................................................... مص 
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 الك ب الراردة يف الك اب فهرس

  الصفحة الك اب
 ِٕٓ، ُُْ ..................................... حامد ال زايل أليبإحياء علـو الدين 

 َّٗ، ّٔ .......................................................... للشافع  األـ
 ُْٔ ............................................................. للشافع  اإلمبلء

 َٓ ........................................... البح  احملي  يف ش ح الوسي  للقمويل
 ُُٓ ..................................................... حامد ال زايل أليب البسي 

 ُٕٔ ......................................... بن سامل العم اين البياف، أليب ا٠َ حي 
 ُُٓ ............................ بن القفاؿ الشاش  الكبَ القاس التق ي  أليب اٟسن 

 ُّْ ............................... بن مسعود الب وم الته ي  لئلماـ أيب دمحم اٟسُ
 ِْٕ، َِٓ .............. ال خائ  يف ف كع الشافعية أليب ا١عايل ٣ل  بن ٚي  ا١خزكم 

 َٖ ..................................... حامد ال زايل أليبالوجيز  الش ح الص َ على
 َِّ ,َِِ ........................ بن أٛد ا١ع كؼ اببن اٟداد الف كع أليب بك  دمحم

َم هللا أٛد الكايف أليب عبد  ُّْ، ََُ ............................. بن سليماف الزب
 ِّْ .......................... حملي  الدين أيب سعد النيسابورم احملي  يف ش ح الوسي 

 ِٕٖ ............................................................ للبندنيج  ا١عتمد
َازم ا١ه ب يف الفق  الشافع ، أيب إسحاؽ إب ا ي   َّْ ,َِٓ ,ِٕ ...... بن عل  الش

 ِْٕ، َٓ ................................... حامد ال زايل أليبالوسي  يف ا١   ، 
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 فهرس ادلصادر وادلراجع

 
 ن  بن أٛد )الفوراين(، ٥ وط. بن دمحم اإلابنة يف الفق  لعبد الٛ 
 بػػػػػػن الػػػػػػػمن ر النيسػػػػػػابورم، ٖقيػػػػػػ  كدراسػػػػػػة: د. فػػػػػػؤاد  بػػػػػػن إبػػػػػػ ا ي  اإلٚػػػػػػاع حملمػػػػػػد

الػػػػػػمنع  أٛػػػػػد، دار الػػػػػػمسل  للنشػػػػػ  كالتوزيػػػػػ ، ال بعػػػػػة: األكىل لػػػػػدار الػػػػػػمسل ،  عبػػػػػد
 ـ. ََِْ ػ/ ُِْٓ

  بػػن  بػػن دمحم بػػن أيب علػػ  اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ أليب اٟسػػن سػػيد الػػدين علػػ
الػػػ زاؽ عفيفػػػ ، الػػػػمكت    ػػػػ(، ٖقيػػػ : عبػػػدُّٔسالػػػػ  الثعلػػػي اآلمػػػدم )الػػػػمتوىف: 

َكت  .ْ لبناف، عدد األجزاء:-دمش -اإلسبلم ، ب
 ػػ(، دار َٓٓىف: بػن دمحم ال ػزايل ال وسػ  )الػػمتو  إحياء علػـو الػدين أليب حامػد دمحم 

َكت. –الػمع فة  ب
 هللا  اخػػػػتبلؼ اٟػػػػديث )م بػػػػوع ملحقػػػػا ابألـ للشػػػػافع ( لئلمػػػػاـ الشػػػػافع  أبػػػػو عبػػػػد

بػػن عبػػد منػػاؼ  الػػػم ل  بػػن عبػػد بػػن شػػاف  بػػن عثمػػاف بػػن العبػػاس بػػن إدريػػ  دمحم
َكت،  – ػػػػػػ(، الناشػػػػػ : دار الػػػػػػمع فةَِْالػػػػػػم لي الق شػػػػػ  الػػػػػػمك  )الػػػػػػمتوىف:  بػػػػػ

 من كتاب األـ(. ٖ)يق  يف اٞزء  ُ عدد األجزاء:ـ، َُٗٗ ػ/َُُْ
 بػػػن بػػػدر  بػػػن حنبػػػل حملٌمػػد أخصػػ  الػػػػمختص ات يف الفقػػػ  علػػى مػػػ    اإلمػػػاـ أٛػػد

 ػػػػ(، ٖقيػػػ : دمحم انصػػػ  َُّٖاٟػػػ  ابػػػن بلبػػػاف اٟنبلػػػ  )الػػػػمتوىف:  بػػػن عبػػػد الػػػدين
َكت، ال بعة: األكىل،  –العجم ، دار البشائ  اإلسبلمية  .ُُْٔب

 ك ػػػو مشػػػتمل علػػػى ثبلثػػػة  »يف مع فػػػة الػػػػمشهورين مػػػن ٛلػػػة العلػػػ  ابلكػػػٌ  االسػػػت ناء
الػػػػرب النمػػػػ م القػػػػ طي  بػػػػن عبػػػػد هللا بػػػػن عبػػػػد أليب عمػػػػ  يوسػػػػ « كتػػػػ  يف الكػػػػٌ

ػػ يج: عبػػد ّْٔ-ّٖٔ) قيػػ  ٗك هللا م حػػوؿ السوالػػػمة، ك ػػ  رسػػالة   ػػػ(، دراسػػة ٖك
 مة، دار ابػن تيميػة للنشػ  دكتورا  يف الشػ يعة اإلسػبلمية ّامعػة أـ القػ ل ٔكػة الػػمك

- ػػ َُْٓالػمملكة الع بيػة السػعودية، ال بعػة: األكىل، -كالتوزي  كاإلعبلـ، ال ايض
 ـ. ُٖٓٗ
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 بن زك اي األنصارم، زيػن الػدين  بن دمحم أسٌ الػم ال  يف ش ح ركض ال ال  لزك اي
طبعػة  ػ(، دار الكتاب اإلسبلم ، ال بعة: بػدكف ِٔٗأبو حيِ السنيك  )الػمتوىف: 

 كبدكف اتري .
 ن بػػػػػن أيب بكػػػػػ ، جػػػػػبلؿ الػػػػػدين السػػػػػيوط  )الػػػػػػمتوىف:  األشػػػػػبا  كالنظػػػػػائ  لعبػػػػػد الػػػػػٛ 

ـ، عػػػػػػػػدد َُٗٗ- ػػػػػػػػػُُُْ ػػػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػػػ  العلميػػػػػػػػة، ال بعػػػػػػػػة: األكىل، ُُٗ
 .ُ األجزاء:

 بػػن أٛػػد ا٢ػػ كم، رسػػالة علميػػة  اإلشػػ اؼ علػػى ةػػوام  اٟكومػػات أليب سػػعد دمحم
 ٤ققة يف اٞامعة.

  بػن دمحم اللخمػ  ال  انطػ  الشػهَ ابلشػاطي )الػػمتوىف:  بن موسػى االعتصاـ إلب ا ي
بن عيد ا٢ػبليل، دار ابػن عفػاف، السػعودية، ال بعػة: األكىل،   ػ(، ٖقي : سلي َٕٗ
 ـ.ُِٗٗ- ػُُِْ

 بػػػػن فػػػػارس، الزركلػػػػ  الدمشػػػػق   بػػػػن علػػػػ  بػػػػن دمحم بػػػػن ٤مػػػػود األعػػػػبلـ ٠ػػػػَ الػػػػدين
أاير/مػػػػػايو -ار العلػػػػػ  للمبليػػػػػُ، ال بعػػػػػة: ا٠امسػػػػػة عشػػػػػ  ػػػػػػ(، دُّٔٗ)الػػػػػػمتوىف: 
 ـ. ََِِ

 بػػػن أيبػػػك الصػػػفدم )الػػػػمتوىف:  أعيػػػاف العصػػػ  كأعػػػواف النصػػػ  لصػػػبلح الػػػدين خليػػػل
 ػػػػ(، ٖقيػػػ : الػػػدكتور علػػػ  أبػػػو زيػػػد، الػػػدكتور نبيػػػل أبػػػو عشػػػمة، الػػػدكتور دمحم ْٕٔ

مبارؾ، دار الفكػػ  القػػادر الػػػ موعػػد، الػػدكتور ٤مػػود سالػػػ  دمحم، قػػدـ لػػ : مػػازف عبػػد
َكت - ػػ ُُْٖسػوراي، ال بعػة: األكىل،  –لبناف، دار الفك ، دمشػ -الػمعاص ، ب

 ـ. ُٖٗٗ
  بػػػػن حبيػػػػ  البصػػػػ م  بػػػػن دمحم بػػػػن دمحم اإلقنػػػػاع يف الفقػػػػ  الشػػػػافع  أليب اٟسػػػػن علػػػػ

  ػ(.َْٓالب دادم، الشهَ ابلػماكردم )الػمتوىف: 
 بػػػن أٛػػػد ا٠ يػػػ  الشػػػ بيٍ  اإلقنػػػاع يف حػػػل ألفػػػاظ أيب شػػػجاع لشػػػم  الػػػدين، دمحم

 –دار الفكػػػ - ػػػػ(، ٖقيػػػ : مكتػػػ  البحػػػوث كالدراسػػػاتٕٕٗالشػػػافع  )الػػػػمتوىف: 
َكت.  ب
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  َم الفاسػ ،  بػن عبػد بػن دمحم اإلقناع يف مسائل اإلٚػاع لعلػ الػػملك الكتػام  اٟمػ
 ػ(، ٖقي : حسن فوزم الصعيدم، الفاركؽ ِٖٔأبو اٟسن ابن الق اف )الػمتوىف: 

 ـ. ََِْ- ػ ُِْْثة لل باعة كالنش ، ال بعة: األكىل، اٟدي
 بػػػػن  بػػػن شػػػػاف  بػػػن عثمػػػػاف بػػػػن العبػػػػاس بػػػػن إدريػػػ  هللا دمحم األـ للشػػػافع  أبػػػػو عبػػػد

 ػػػػ(، دار َِْبػػػن عبػػػد منػػػاؼ الػػػػم لي الق شػػػ  الػػػػمك  )الػػػػمتوىف:  الػػػػم ل  عبػػػد
َكت، ال بعة: بدكف طبعة،  –الػمع فة  ـ.َُٗٗ ػ/َُُْب

 ق. ك ػ  ٖٓٓالسػبلـ الػػمتويف  بػن عبػد يب عصػ كف، اتج الػدين دمحماالنتصػار البػن أ
 ال سالة يف اٞامعة اإلسبلمية.

 بػػػػػن الػػػػػػمن ر  بػػػػػن إبػػػػػ ا ي  األكسػػػػػ  يف السػػػػػنن كاإلٚػػػػػاع كاالخػػػػػتبلؼ أليب بكػػػػػ  دمحم
بػػن دمحم حنيػػ ، دار   ػػػ(، ٖقيػػ : أبػػو ٛػػاد صػػ َ أٛػػدُّٗالنيسػػابورم )الػػػمتوىف: 

 ـ. ُٖٓٗ ػ،  َُْٓ-ال بعة: األكىلالسعودية،  –ال ايض-طيبة
  اإليضػػػاح كالػػػػميزاف يف مع فػػػة الػػػػمكياؿ كالػػػػميزاف أليب العبػػػاس ٧ػػػ  الػػػدين ابػػػن ال فعػػػة

ق، ٖقيػػػ  الػػػدكتور دمحم إٝاعيػػػل ا٠ػػػاركؼ، دار الفكػػػ  َُُّاألنصػػػارم )الػػػػمتويف 
 ق.ََُْدمش  سنة 

 بػػػن  بػػػن  ػػػاركف كفبػػػن عيػػػ  بػػػن القاسػػػ  البػػػارع يف الل ػػػة أليب علػػػ  القػػػايل، إٝاعيػػػل
 ػػػػػ(، ٖقيػػػػ :  شػػػػاـ ال عػػػػاف، مكتبػػػػة ّٔٓبػػػػن سػػػػلماف )الػػػػػمتوىف:  بػػػػن دمحم عيسػػػػى

َكت، ال بعة: األكىل، -النهضة ب داد  ـ.ُٕٓٗدار اٟضارة الع بية ب
 بػن  الواحػد ْ  الػم    )يف ف كع الػم    الشافع ( لل كايين، أبو الػػمحاسن عبػد

السػيد، دار الكتػ  العلميػة، ال بعػة:   ػػ(، ٖقيػ : طػارؽ فتحػ  َِٓإٝاعيل )ت 
 ـ. ََِٗاألكىل، 

 بػن كثػَ الق شػ  البصػ م مث الدمشػق   بػن عمػ  البداية كالنهايػة أليب الفػداء إٝاعيػل
ًكػػ ، دار  جػػ  لل باعػػة  بػػن عبػػد هللا  ػػػ(، ٖقيػػ : عبػػدْٕٕ)الػػػمتوىف:  الػػػمحسن ال

 ـ. ُٕٗٗ- ػ ُُْٖكالنش  كالتوزي  كاإلعبلف، ال بعة: األكىل، 
  بػػػػن أٛػػػػد  بػػػػن مسػػػػعود بػػػػدائ  الصػػػػنائ  يف ت تيػػػػ  الشػػػػ ائ  لعػػػػبلء الػػػػدين، أبػػػػو بكػػػػ
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 ػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػ  العلميػػػػػػة، ال بعػػػػػػة: الثانيػػػػػػة، ٕٖٓالكاسػػػػػػاين اٟنفػػػػػػ  )الػػػػػػػمتوىف: 
 ـ.ُٖٔٗ- ػَُْٔ

 هللا  بػػػن عبػػػد بػػػن دمحم بػػػن علػػػ  البػػػدر ال ػػػال  ٔحاسػػػن مػػػن بعػػػد القػػػ ف السػػػاب  حملمػػػد
َكت، عدد األجزاء: – ػ(، دار الػمع فةَُِٓ: الشوكاين اليمٍ )الػمتوىف  .ِ ب

 ق، َٓٓبػػن دمحم ال ػػزايل الػػػمتويف سػػنة  بػػن دمحم البسػػي  يف الػػػم    أليب حامػػد دمحم
 رسائل علمية ٤ققة يف اٞامعة اإلسبلمية ابلػمدينة الػمنورة.

 ن بػػػن أيب بكػػػ ، جػػػبلؿ الػػػدين  ب يػػػة الوعػػػاة يف طبقػػػات الل ػػػويُ كالنحػػػاة لعبػػػد الػػػٛ 
- ػػػ(، ٖقيػػ : دمحم أبػػو الفضػػل إبػػ ا ي ، الػػػمكتبة العصػػ يةُُٗالسػػيوط  )الػػػمتوىف: 

 لبناف/صيدا.
 بػن حسػُ ال يتػاّب  بػن أٛػد بػن موسػى بن أٛد البناية ش ح ا٢داية أليب دمحم ٤مود

َكت، لبنػػاف، - ػػػ(، دار الكتػػ  العلميػػةٖٓٓاٟنفػػى بػػدر الػػدين العيػػٌ )الػػػمتوىف:  بػػ
 ـ. َََِ- ػ َُِْال بعة: األكىل، 

 ِبػن سالػػ  العمػػ اين  بػن أيب ا٠ػَ البيػاف يف مػ    اإلمػاـ الشػافع  أليب اٟسػُ حيػ
جدة،  – ػ(، ٖقي : قاس  دمحم النورم، دار الػمنهاجٖٓٓاليمٍ الشافع  )الػمتوىف: 

 ـ. َََِ- ػ ُُِْال بعة: األكىل، 
 زٌاؽ اٟسػػػيٍ، أبػػػو الػػػ بػػػن عبػػػد بػػػن ٤ٌمػػػد اتج العػػػ كس مػػػن جػػػوا   القػػػاموس حملٌمػػػد 

  ػ(، دار ا٢داية.َُِٓالفي ، الػملٌق  ٔ تضى، الزَّبيدم )الػمتوىف: 
 بػػػػن  هللا دمحم اتريػػػػ  اإلسػػػػبلـ كىكىفيػػػػات الػػػػػمشا َ كىاألعػػػػبلـ لشػػػػم  الػػػػدين أبػػػػو عبػػػػد

 ػػػ(، ٖقيػػ : الػػدكتور بشػػار عػػٌواد ْٖٕبػػن قىادٍيػػاز الػػ  ي )الػػػمتوىف:  بػػن عثمػػاف أٛػػد
 ـ. ََِّاإلسبلم ، ال بعة: األكىل، مع كؼ، دار ال  ب 

  هللا الػػػػػمع كؼ اببػػػػن عسػػػػاك   بػػػػن  بػػػػة بػػػػن اٟسػػػن اتريػػػ  دمشػػػػ  أليب القاسػػػػ  علػػػػ
بػن ة امػػة العمػ كم، الناشػػ : دار الفكػ  لل باعػػة   ػػػ(، ٖقيػ : عمػػ كُٕٓ)الػػمتوىف: 

 ـ. ُٓٗٗ- ػ ُُْٓكالنش  كالتوزي  
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 ػ(،  ْٖٕابللخم  )ا١توىف:  التبص ة لعل  بن دمحم ال بع ، أبو اٟسن، ا١ع كؼ 
قي : الدكتور أٛد عبد الك ًن ٧ي ، الناش : كزارة األكقاؼ كالشؤكف  دراسة ٖك

 ـ. َُُِ - ػ  ُِّْاإلسبلمية، ق  ، ال بعة: األكىل، 
 ن تتمػػػة اإلابنػػػة عػػػن أحكػػػاـ الداينػػػة لئلمػػػاـ عبػػػد بػػػن مػػػهموف الػػػػمتويل الشػػػافع   الػػػٛ 

 ة ٤ققة يف اٞامعة أـ الق ل.ق، رسائل علمي ْٖٕالػمتويف سنة 
  ا١سمى )النك  على « اٟاكم»ك « ا١نهاج»ك « التنبي »ٖ ي  الفتاكل على

ا١ختص ات الثبلث( لويل الدين أبو زرعة أٛد بن عبد ال حي  بن اٟسُ بن عبد 
ن الع اق  الكي دم ا١ًٍه اين القا  م الشافع  )  ػ(، احملق :  ِٖٔ - ػ  ِٕٔالٛ 

ا١ملكة  -ٛن فهم  دمحم الزكاكم، الناش : دار ا١نهاج للنش  كالتوزي ، جدة عبد ال  
 ـ. َُُِ - ػ  ُِّْالع بية السعودية، ال بعة: األكىل، 

 بػن حجػ  ا٢يتمػ ، ركجعػ   بن علػ  بن دمحم ٖفة الػمحتاج يف ش ح الػمنهاج ألٛد
ة التجاريػػػة كصػػػحح : علػػػى عػػػدة نسػػػ  ٔع فػػػة ٞنػػػة مػػػن العلمػػػاء، الناشػػػ : الػػػػمكتب

ـ، أبعلػػػى  ُّٖٗ- ػػػ ُّٕٓالكػػربل ٔصػػػ  لصػػاحبها مصػػػ فى دمحم، عػػاـ النشػػػ : 
البػػػن حجػػػ  ا٢يتمػػػ ، بعػػػد  « ٖفػػػة الػػػػمحتاج يف شػػػ ح الػػػػمنهاج»الصػػػفحة: كتػػػاب 

اٟميػػد الشػػ كاين، بعػػد  )مفصػػوال بفاصػػل(:  )مفصػػوال بفاصػػل(: حاشػػية اإلمػػاـ عبػػد
ن ٖقيػ : عبػد(. ِٗٗبػن قاسػ  العبػػادم ) حاشػية اإلمػاـ أٛػػد بػػن  بػن سػبلمة الػػٛ 

هللا الػػػػمزيٍ )أصػػػل  ػػػ ا الكتػػػاب أط كحتػػػاف: األكىل ماجسػػػتَ كالثانيػػػة دكتػػػورا   عبػػػد
َكت، رقػػ  ال بعػػة: األكىل،  –لػػنف  الباحػػث(، دار اٞيػػل للنشػػ  كال باعػػة كالتوزيػػ  بػػ

 ـ. ََِْ- ػ ُِْْ
 لقػػدر كالشػػ ع لتقػػ  التدم يػػة: ٖقيػػ  اإلثبػػات لؤلٝػػاء كالصػػفات كحقيقػػة اٞمػػ  بػػُ ا

بن  بن أيب القاس  هللا بن عبد السبلـ بن عبد اٟلي  بن عبد الدين أبو العباس أٛد
بن عودة   ػ(، ٖقي : د. دمحمِٖٕدمحم ابن تيمية اٟ اين اٟنبل  الدمشق  )الػمتوىف: 

 ـ.َََِ ػ/ُُِْال ايض، ال بعة: السادسة  –السعوم، مكتبة العبيكاف
 بػػن   الفػػ كع ك ػػ  شػػ ح ٥تصػػ  الػػػمزين للقاضػػ  أيب ال يػػ  طػػا  التعليقػػة الكػػربل يف
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ق، رسػػػائل علميػػػة ٤ققػػػة يف اٞامعػػػة اإلسػػػبلمية َْٓهللا ال ػػػربم الػػػػمتويف سػػػنة  عبػػػد
 ابلػمدينة الػمنورة.

  ) التعليقػػػػػة للقاضػػػػػ  حسػػػػػُ )علػػػػػى ٥تصػػػػػ  الػػػػػػمزين( للقاضػػػػػ  أبػػػػػو دمحم )كأبػػػػػو علػػػػػ
 ػػػػػػ(، ٖقيػػػػػ : علػػػػػ  دمحم  ٌِْٔم )الػػػػػػمتوىف: بػػػػػن أٛػػػػػد الػػػػػػمىٍ كىر ٍكذً  بػػػػػن دمحم اٟسػػػػػُ
 مكة الػمك مة.-الػموجود، مكتبة نزار مص فى الباز عادؿ أٛد عبد-معوض

  ) التعليقػػػػػة للقاضػػػػػ  حسػػػػػُ )علػػػػػى ٥تصػػػػػ  الػػػػػػمزين( للقاضػػػػػ  أبػػػػػو دمحم )كأبػػػػػو علػػػػػ
 ػػػػػػ(، ٖقيػػػػػ : علػػػػػ  دمحم  ِْٔبػػػػػن أٛػػػػػد الػػػػػػمىٍ كىر ٍكًذٌم )الػػػػػػمتوىف:  بػػػػػن دمحم اٟسػػػػػُ
 مكة الػمك مة.-الػموجود، مكتبة نزار مص فى الباز عادؿ أٛد عبد-معوض

 ػػػ(،  ِْٖبػػن أيب اليمػػاف البىنػػدنيج ، )الػػػمتوىف:  التقفيػػة يف الل ػػة أليب بشػػ ، اليمػػاف 
ًاث -كزارة األكقػػاؼ-ٖقيػػ : د. خليػػل إبػػ ا ي  الع يػػة، اٞمهوريػػة الع اقيػػة إحيػػاء الػػ

 ـ. ُٕٔٗـ النش : ب داد، عا –م بعة العاين-(ُْاإلسبلم  )
  :ػػػػػ(، نقلػػػػ  إىل ََُّتكملػػػػة الػػػػػمعاج  الع بيػػػػة ل ينهػػػػارت بيػػػػً آف ديكزًم )الػػػػػمتوىف 

: ٚاؿ ا٠ياط، كزارة َُ، ٗ: ٤مَّد سىلي  النعىيم ، جػ ٖ-ُالع بية كعل  علي : جػ 
 ـ. َََِ-ُٕٗٗالثقافة كاإلعبلـ، اٞمهورية الع اقية، ال بعة: األكىل، من 

  ؿ الفق  لعبد ا١لك بن عبد هللا بن يوس  بن دمحم اٞويٍ، أبو التلخيص يف أصو
 ػ(، احملق : عبد هللا جومل ْٖٕا١عايل، ركن الدين، ا١لق  إبماـ اٟ مُ )ا١توىف: 

َكت. –النبايل كبشَ أٛد العم م، الناش : دار البشائ  اإلسبلمية   ب
  ٝىػػػاًء األشػػػػياء أليب  ػػػبلؿ بػػػػن  بػػػن سػػػػهل هللا بػػػن عبػػػػد اٟسػػػػنالتَّلًخػػػيص يف مىع فىػػػػًة أ

 ػػ(، عػٍ بتىحقيًقػ : الػدكتور ّٓٗبن مه اف العسك م )الػمتوىف: ٨و  بن حيِ سعيد
ًٚػػػػػة كالنشػػػػػ ، دمشػػػػػ ، ال بعػػػػػة: الثانيػػػػػة،  عػػػػػزة حسػػػػػن، دار طػػػػػبلس للدراسػػػػػات كال

 ـ. ُٔٗٗ
 بن أيب أٛد القاص ال ربم، ٖقي : الشي  عادؿ أٛد  التلخيص أليب العباس أٛد

 الػموجود كالشي  على دمحم معوض، مكتبة نزار مص فى الباز. عبد
  َكزآابدم  بػػػن علػػػ  التنبيػػػ  يف الفقػػػ  الشػػػافع  أليب اسػػػحاؽ إبػػػ ا ي بػػػن يوسػػػ  الفػػػ
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َازم )الػػػػػمتوىف:   ػػػػػ(، إعػػػػداد: م كػػػػز ا٠ػػػػدمات كاألْػػػػاث الثقافيػػػػة، عالػػػػػ   ْٕٔالشػػػػ
َكت، ال بعة: األكىل،   ـ. ُّٖٗ- ػ َُّْالكت ، ب

 بػػػن شػػػ ؼ النػػػوكم )الػػػػمتوىف:  ٝػػػاء كالل ػػػات أليب زكػػػ اي ٤يػػػ  الػػػدين حيػػػِهتػػػ ي  األ
 ػػػػ(، عنيػػػ  بنشػػػ   كتصػػػحيح  كالتعليػػػ  عليػػػ  كمقابلػػػة أصػػػول : شػػػ كة العلمػػػاء ٕٔٔ

َكت َية، دار الكت  العلمية، ب  لبناف. –ٔساعدة إدارة ال باعة الػمن
 حجػ  العسػػقبلين  بػن بػػن أٛػد بػن دمحم بػن علػ  هتػ ي  التهػ ي  أليب الفضػل أٛػػد

 ػػػ(، م بعػػة دائػ ة الػػػمعارؼ النظاميػػة، ا٢نػد، ال بعػػة: ال بعػػة األكىل، ِٖٓ)الػػمتوىف: 
  ػ.ُِّٔ

 ػػػ(، َّٕبػػن األز ػػ م ا٢ػػ كم، أبػػو منصػػور )الػػػمتوىف:  بػػن أٛػػد هتػػ ي  الل ػػة حملمػػد 
ًاث العػػػػ يب َكت، ال بعػػػػة: األكىل،  –ٖقيػػػػ : دمحم عػػػػوض م عػػػػ ، دار إحيػػػػاء الػػػػ بػػػػ

 ـ.ََُِ
 بػن  بن دمحم بن مسعود ته ي  يف فق  اإلماـ الشافع  حملي  السنة، أبو دمحم اٟسُال

الػموجود، عل    ػ(، ٖقي : عادؿ أٛد عبد ُٔٓالف اء الب وم الشافع  )الػمتوىف: 
 ـ. ُٕٗٗ- ػ ُُْٖدمحم معوض، دار الكت  العلمية، ال بعة: األكىل، 

 ا١دعو بعبد ال ؤكؼ بن اتج التوقي  على مهمات التعاري  لزين الدين دمحم 
 ػ(، َُُّالعارفُ بن عل  بن زين العابدين اٟدادم مث ا١ناكم القا  م )ا١توىف: 

- ػَُُْالقا  ة، ال بعة: األكىل، -عبد ا٠ال  ث كت ّٖالناش : عامل الكت  
 ـ.َُٗٗ

   َي عل  أصوؿ الفق  لعبد هللا بن يوس  بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اٞدي تيس
َكت  لبناف، ال بعة:  –العنزم، الناش : مؤسسة ال ايف لل باعة كالنش  كالتوزي ، ب

 ـ. ُٕٗٗ - ػ  ُُْٖاألكىل، 
 ًم م حملمد ًمػ م، دار ال ػ ب اإلسػبلم  بن عيسى جام  ال ػٍورة ال َكت-بػن سى -بػ

 .ٔ ـ، عدد األجزاء:ُٖٗٗ: ُٔٗٗلبناف، سنة النش : 
 بػػػن حنبػػػل( ٠الػػػػد  هللا أٛػػػد مػػػاـ: أبػػػو عبػػػدالفقػػػ  )اإل –اٞػػػام  لعلػػػـو اإلمػػػاـ أٛػػػد
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الػػػ ابط، سػػػػيد عػػػػزت عيػػػػد ]ٔشػػػػاركة البػػػاحثُ بػػػػدار الفػػػػبلح[، دار الفػػػػبلح للبحػػػػث 
ًاث، الفيػػـو قيػػ  الػػ - ػػػ َُّْٚهوريػػة مصػػ  الع بيػػة، ال بعػػة: األكىل، -العلمػػ  ٖك

 ـ. ََِٗ
 ػػػ(، ٖقيػػ : ِٕٔبػػن قتيبػػة الػػدينورم )الػػػمتوىف:  بػػن مسػػل  هللا اٞػػ اثي  أليب دمحم عبػػد 

 دمحم جاس  اٟميدم، قدـ ل : الدكتور مسعود بوبو، كزارة الثقافة، دمش .
 بػػػػػػن يوسػػػػػػ  اٞػػػػػػويٍ )ت  هللا اٞمػػػػػػ  كالفػػػػػػ ؽ )أك كتػػػػػػاب الفػػػػػػ كؽ( أليب دمحم عبػػػػػػد

ن بػػن سػػبلمة بػػن عبػػد هللا ا١ػػزيٍ، كأصػػل  ػػ ا الكتػػاب  ّْٖ  ػػػ(، احملقػػ : عبػػد الػػٛ 
ة دكتػػػػورا  لػػػػنف  الباحػػػػث، الناشػػػػ : دار اٞيػػػػل أط كحتػػػػاف: األكىل ماجسػػػػتَ كالثانيػػػػ

َكت، رق  ال بعة: األكىل،  –للنش  كال باعة كالتوزي    ـ. ََِْ - ػ  ُِْْب
 ػػػ(، ٖقيػػ : ُِّبػػن دريػد األزدم )الػػػمتوىف:  بػن اٟسػػن ٚهػ ة الل ػػة أليب بكػػ  دمحم 

َكت، ال بعة: األكىل،  –رمزم منَ بعلبك ، دار العل  للمبليُ  ـ.ُٕٖٗب
  َة، دار الفكػػ َة ألٛػػد سػػبلمة القليػػويب كأٛػػد الربلسػػ  عمػػ  –حاشػػيتا قليػػويب كعمػػ

َكت، ال بعة: بدكف طبعة،  شػ ح العبلمػة »ـ، أبعلػى الصػفحة: ُٓٗٗ- ػػُُْٓب
، بعػػػد  «جػػػبلؿ الػػػدين الػػػػمحل  علػػػى منهػػػاج ال ػػػالبُ للشػػػي  ٤يػػػ  الػػػدين النػػػوكم

 ػػػػػ(، بعػػػػد  )مفصػػػػوال  َُٗٔ)مفصػػػػوال بفاصػػػػل(: حاشػػػػية أٛػػػػد سػػػػبلمة القليػػػػويب )
َة )   ػ.(.ٕٓٗبفاصل(: حاشية أٛد الربلس  عم

  اٟاكم الكبَ يف فق  مػ    اإلمػاـ الشػافع  ك ػو شػ ح ٥تصػ  الػػمزين أليب اٟسػن
بػػن حبيػػػ  البصػػػ م الب ػػدادم، الشػػػهَ ابلػػػػماكردم )الػػػػمتوىف:  بػػػن دمحم بػػػن دمحم علػػ 
الػػػموجود، دار  أٛػػد عبػػد الشػػي  عػػادؿ- ػػػ(، ٖقيػػ : الشػػي  علػػ  دمحم معػػوضَْٓ

َكت  ـ. ُٗٗٗ- ػ ُُْٗلبناف، ال بعة: األكىل،  –الكت  العلمية، ب
 بػػن عمػػ ، أبػػو  بػػن اٟسػػُ بػػن أٛػػد حليػػة العلمػػاء يف مع فػػة مػػ ا   الفقهػػاء حملمػػد

بكػػػػػ  الشاشػػػػػ  القفػػػػػاؿ الفػػػػػارقٌ ، الػػػػػػملق  فخػػػػػ  اإلسػػػػػبلـ، الػػػػػػمستظه م الشػػػػػافع  
سػػُ أٛػػػد إبػػ ا ي  درادكػػة، مؤسسػػة ال سػػػالة/دار  ػػػ(، ٖقيػػ : د. ايَٕٓ)الػػػمتوىف: 

َكت/عماف، ال بعة: األكىل، -األرق   ـ.َُٖٗب
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 بػػػن زكػػػ ايء القػػػزكيٍ الػػػ ازم، أبػػػو اٟسػػػُ )الػػػػمتوىف:  بػػػن فػػػارس حليػػػة الفقهػػػاء ألٛػػػد
ًكػ ، الشػ كة الػػمتحدة للتوزيػ  بػن عبػد هللا  ػ(، ٖقي : د. عبػدّٓٗ  –الػػمحسن ال

َكت، ال بعة: األكىل  ـ(.ُّٖٗ- ػَُّْ )ب
 بػػػن  بػػػن إٝاعيػػػل الواحػػػد حليػػػة الػػػػمؤمن كاختيػػػار الػػػػموقن لئلمػػػاـ أيب الػػػػمحاسن عبػػػد

ق، رسػػػائل علميػػػة ٤ققػػػة يف اٞامعػػػة أـ َِٓأٛػػػد الػػػ كايين الشػػػافع  الػػػػمتويف سػػػنة 
 الق ل.

 بػػػن أصػػػم   بػػػن علػػػ  بػػػن ق يػػػ  الػػػػملك خلػػػ  اإلنسػػػاف لؤلصػػػمع  أبػػػو سػػػعيد عبػػػد
 لكتاب م ق  آليا ةَ مواف  للم بوع[. ػ(، ]أُِ)الػمتوىف: 

 بػػػػػن  اٟلػػػػػي  بػػػػػن عبػػػػػد درء تعػػػػػارض العقػػػػػل كالنقػػػػػل لتقػػػػػ  الػػػػػدين أبػػػػػو العبػػػػػاس أٛػػػػػد
بػن دمحم ابػن تيميػة اٟػ اين اٟنبلػ  الدمشػػق   بػن أيب القاسػ  هللا بػن عبػد السػبلـ عبػد

ود بػػن سػػع  ػػػ(، ٖقيػػ : الػػدكتور دمحم رشػػاد سالػػػ ، جامعػػة اإلمػػاـ دمحمِٖٕ)الػػػمتوىف: 
 ـ. ُُٗٗ- ػ ُُُْاإلسبلمية، الػمملكة الع بية السعودية، ال بعة: الثانية، 

 بػػػػن  بػػػػن دمحم بػػػػن علػػػػ  الػػػػدرر الكامنػػػػة يف أعيػػػػاف الػػػػػمائة الثامنػػػػة أليب الفضػػػػل أٛػػػػد
الػػػػػمعيد   ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : م اقبػػػػة/دمحم عبػػػػدِٖٓبػػػػن حجػػػػ  العسػػػػقبلين )الػػػػػمتوىف:  أٛػػػػد

در اابد/ا٢نػػػػػػد، ال بعػػػػػػػة: الثانيػػػػػػػة، صػػػػػػػي-ضػػػػػػاف، ٣لػػػػػػػ  دائػػػػػػ ة الػػػػػػػػمعارؼ العثمانيػػػػػػة
 .ٔ ـ، عدد األجزاء:ُِٕٗ ػ/ُِّٗ

 ِػػػ(، ٕٔٔبػػن شػػ ؼ النػػوكم )الػػػمتوىف:  دقػػائ  الػػػمنهاج أليب زكػػ اي ٤يػػ  الػػدين حيػػ 
َكت. –ٖقي : إايد أٛد ال وج، دار ابن حـز  ب

 ِػػػ(، ٕٔٔبػػن شػػ ؼ النػػوكم )الػػػمتوىف:  دقػػائ  الػػػمنهاج أليب زكػػ اي ٤يػػ  الػػدين حيػػ 
َكت. –ٖقي : إايد أٛد ال وج، دار ابن حـز  ب

 ُالعزيػػػز  بػػػن عبػػػد بػػػن عمػػػ  رد الػػػمحتار علػػػى الػػػدر الػػػػمختار البػػػن عابػػػدين، دمحم أمػػ
َكت، ال بعة: الثانيػة، - ػ(، دار الفك ُِِٓعابدين الدمشق  اٟنف  )الػمتوىف:  ب

 .ُِٗٗ- ػُُِْ
 الػػػػمنع   بػػػن عبػػػد هللا بػػػن عبػػػد هللا دمحم الػػػ كض الػػػػمع ار يف خػػػرب األق ػػػار أليب عبػػػد
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َل )الػػػػػمتوىف:  ًٟمػػػػ - ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : إحسػػػػاف عبػػػػاس، مؤسسػػػػة انصػػػػ  للثقافػػػػةََٗا
َكت  .ُ ـ، عدد األجزاء: َُٖٗطب  على م اب  دار الس اج، ال بعة: الثانية، -ب

 بػػن حنبػػل،  ركضػػة النػػاظ  كجنػػة الػػػمناظ  يف أصػػوؿ الفقػػ  علػػى مػػ    اإلمػػاـ أٛػػد
بػػن قدامػػة اٞمػػاعيل  الػػػمقدس  مث  بػػن دمحم بػػن أٛػػد هللا عبػػد أليب دمحم موفػػ  الػػدين

 ػ(، مؤسسة ال اٌيف َِٔالدمشق  اٟنبل ، الشهَ اببن قدامة الػمقدس  )الػمتوىف: 
ـ، عػػػػػػػدد ََِِ- ػػػػػػػػُِّْلل باعػػػػػػة كالنشػػػػػػػ  كالتوزيػػػػػػػ ، ال بعػػػػػػػة: ال بعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة 

 .ِ األجزاء:
 بػػػن شػػػ ؼ   اي ٤يػػػ  الػػػدين حيػػػِال كضػػػة، ركضػػػة ال ػػػالبُ كعمػػػدة الػػػػمفتُ أليب زكػػػ

َكتٕٔٔالنػوكم )الػػػمتوىف:  - ػػػ(، ٖقيػػ : ز ػَ الشػػاكيش، الػػػمكت  اإلسػػبلم ، بػػ
 ـ.ُُٗٗ ػ/ُُِْعماف، ال بعة: الثالثة، -دمش 

  زاد ا١عاد يف  دم خَ العباد حملمد بن أيب بك  بن أيوب بن سعد مش  الدين ابن
َكت  ػ(، الناش : مؤسُٕٓقي  اٞوزية )ا١توىف:  مكتبة ا١نار  -سة ال سالة، ب

 ـ.ُْٗٗ ػ /ُُْٓاإلسبلمية، الكوي ، ال بعة: السابعة كالعش كف , 
 بػػن األز ػػ م ا٢ػػ كم، أبػػو منصػػور  بػػن أٛػػد الزا ػػ  يف ة يػػ  ألفػػاظ الشػػافع  حملمػػد

 اٟميد السعدين، دار ال بلئ .  ػ(، ٖقي : مسعد عبدَّٕ)الػمتوىف: 
 بن بشػار، أبػو بكػ  األنبػارم  بن دمحم بن القاس  س حملمدالزا   يف معاين كلمات النا

َكت،  – ػػػػ(، ٖقيػػػ : د. حػػػامت صػػػاٌف الضػػػامن، مؤسسػػػة ال سػػػالةِّٖ)الػػػػمتوىف:  بػػػ
 .ُِٗٗ- ػ ُُِْال بعة: األكىل، 

   ن دمحم انص سلسلة األحاديث الصحيحة كش ء من فقهها كفوائد ا أليب عبد الٛ 
 ػ(، َُِْدـ، األشقودرم األلباين )ا١توىف: الدين، بن اٟاج نوح بن ٧ايت بن آ

 الناش : مكتبة ا١عارؼ للنش  كالتوزي ، ال ايض، ال بعة: األكىل، )١كتبة ا١عارؼ(.
 هللا يوسػػ  اٞػػويٍ الػػػمتويف سػػنة  السلسػػلة يف مع فػػة القػػولُ كالػػوجهُ أليب دمحم عبػػد

 ق. رسالة ٤ققة يف جامعة أـ الق ل. ّْٖ
 ن أٛػػػػػد ائ  أليب عبػػػػػدالسػػػػػنن الكػػػػػربل للنسػػػػػ بػػػػػن شػػػػػعي  النسػػػػػائ ، مؤسسػػػػػة  الػػػػػٛ 
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َكت-ال سالة  ـ.ََُِ- ػُُِْلبناف ال بعة: األكىل  –ب
 بػػن علػػ  البيهقػػ ، ٣لػػ  دائػػ ة  بػػن اٟسػػُ السػػنن الكبػػَ للبيهقػػ  أليب بكػػ  أٛػػد

 ػػػػ،  ُّٓٓ: ُِّٓا٢نػػػد، ال بعػػػة: األكىل -الػػػػمعارؼ العمانيػػػة ْيػػػدر آابد الػػػدكن
 .َُ عدد األجزاء:

 بػن يزيػد القػزكيٍ، دار ال سػالة العالػػمية، ال بعػة:  هللا دمحم السنن البػن ماجػ  أبػو عبػد
 .ٓ ـ، عدد األجزاء:ََِٗ- ػَُّْاألكىل 

 َكت السػػنن أليب داكد سػػليماف  –بػػن األشػػعث السجسػػتاين، دار الكتػػاب العػػ يب، بػػ
 –صػػيدا-ية، تػػ قي  األحاديػػث، كفػػ  طبعػػة: الػػػمكتبة العصػػ  ْ لبنػػاف، عػػدد األجػػزاء:

َكت.  ب
 ن أٛػػػد السػػػنن أليب عبػػػد بػػػن شػػػعي  النسػػػائ ، دار الػػػػمع فة لل باعػػػة كالنشػػػ   الػػػٛ 

َكت-كالتوزي   .ُ ـ، عدد األجزاء:ََِٕ- ػُِْٖلبناف، ال بعة: األكىل -ب
 بػػن قىادٍيػػػاز  بػػن عثمػػػاف بػػػن أٛػػد هللا دمحم سػػَ أعػػبلـ النػػػببلء لشػػم  الػػدين أبػػػو عبػػد

ٖقيػ : ٣موعػة مػن الػػمحققُ إبشػ اؼ الشػي  شػعي    ػػ(،ْٖٕال  ي )الػمتوىف: 
 ـ. ُٖٓٗ ػ/ َُْٓاألرانؤكط، مؤسسة ال سالة، ال بعة: الثالثة، 

  ق، رسػػائل علميػػة ٤ققػػة ْٕٕالشػػامل يف فػػ كع الشػػافعية البػػن الصػػباغ الػػػمتويف سػػنة
 يف اٞامعة اإلسبلمية ابلػمدينة الػمنورة.

  ٟبن دمحم ابن العمػاد العىكػ م  بن أٛد ش رات ال    يف أخبار من ذ   لعبد ا
 ػ(، ٖقي : ٤مود األرانؤكط، خ ج أحاديثػ : َُٖٗاٟنبل ، أبو الفبلح )الػمتوىف: 

َكت، ال بعػة: األكىل،  –القادر األرانؤكط، دار ابن كثَ، دمش  عبد - ػػ َُْٔب
 ـ. ُٖٔٗ

  :ح: عبد  ػ(، الشار ْٕٕش ح اختصار علـو اٟديث لئلماـ ابن كثَ )ا١توىف
ن بن ٛد ا٠ضَ، دركس مف ةة من موق  الشي   الك ًن بن عبد هللا بن عبد الٛ 

 درسا[. ُٗ -ا٠ضَ، ]الكتاب م ق  آليا، رق  اٞزء  و رق  الدرس 
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  ، ن بن أٛد بن رج  بن اٟسن، السىبلم ًم م لزين الدين عبد الٛ  ش ح علل ال
 ػ(، احملق : الدكتور مهاـ عبد ٕٓٗالب دادم، مث الدمشق ، اٟنبل  )ا١توىف: 

 ػ َُْٕاألردف، ال بعة: األكىل،  –الزرقاء  -ال حي  سعيد، الناش : مكتبة ا١نار 
 ْمد األجزاء:.ُٕٖٗ -
 ن، أبو عم ك، تق  الػدين الػػمع كؼ اببػن  بن عبد شى حي مشًكل الوىًسيً  لعثماف الٛ 

ليفػػة أٛػػد بػػبلؿ، دار كنػػوز الػػػمنع  خ  ػػػ(، ٖقيػػ : د. عبػػدّْٔالصػػبلح )الػػػمتوىف: 
- ػػػػ ُِّْإشػػػبيليا للنشػػػ  كالتوزيػػػ ، الػػػػمملكة الع بيػػػة السػػػعودية، ال بعػػػة: األكىل، 

 ـ. َُُِ
 بػػن ٛػػاد اٞػػو  م الفػػارايب  الصػػحاح اتج الل ػػة كصػػحاح الع بيػػة أليب نصػػ  إٝاعيػػل

َكت،  –ال فػػور ع ػػار، دار العلػػ  للمبليػػُ  ػػػ( ٖقيػػ : أٛػػد عبػػدّّٗ)الػػػمتوىف:  بػػ
 .  ػ َُْٕال بعة: ال ابعة 

 َكت،  –بن إٝاعيل أبو عبدهللا البخارم، دار طوؽ النجاة صحي  البخارم حملمد ب
  ػ.ُِِْال بعة: األكىل، 

  بػػػػن  ال ػػػال  السػػػعيد اٞػػػام  أٝػػػاء ٧بػػػاء الصػػػعيد لكمػػػاؿ الػػػدين أيب الفضػػػل جعفػػػ
ن،  ػػػػػ ٖقيػػػػ : سػػػػعد دمحم حسػػػػْٖٕبػػػػن جعفػػػػ  األدفػػػػوم الشػػػػافع  الػػػػػمتويف  ثعلػػػػ 

  ػ.ُِّٖإش اؼ: ط  اٟاجزم، طبعة: الدار الػمص ية للتهلي  كالنش  سنة 
 بن تق  الػدين السػبك  )الػػمتوىف:  الو اب طبقات الشافعية الكربل لتاج الدين عبد

الفتػاح دمحم اٟلػو،  جػ  لل باعػة   ػ(، ٖقي : د. ٤مود دمحم ال ناح ، د. عبدُٕٕ
  ػ.ُُّْكالنش  كالتوزيعال بعة: الثانية، 

  بػػن عمػػ  األسػػدم الشػػهي الدمشػػق ،  بػػن دمحم بػػن أٛػػد طبقػػات الشػػافعية أليب بكػػ
العلػػػي    ػػػػ(، ٖقيػػػ : د. اٟػػػافظ عبػػػدُٖٓتقػػػ  الػػػدين ابػػػن قاضػػػ  شػػػهبة )الػػػػمتوىف: 

َكت، ال بعة: األكىل،  –خاف، عالػ  الكت    ػ. َُْٕب
  أبػو دمحم، ٚػاؿ  بن عل  اإلسنوم الشافعٌ ، بن اٟسن طبقات الشافعية لعبد ال حي

 ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : كمػػػػاؿ يوسػػػػ  اٟػػػػوت، دار الكتػػػػ  العلميػػػػة، ِٕٕالػػػػدين )الػػػػػمتوىف: 



 

 

 

 الفهارس اجلراىر البحرية يف شرح الرسي  للقمريل

378 

 ـ.ََِِال بعة: األكىل 
  ػػػػ(، ٖقيػػػ : َُُْهللا اٟسػػػيٍ ) بػػػن  دايػػػة طبقػػػات الشػػػافعية للحسػػػيٍ أليب بكػػػ 

َكت، ال بعة: الثالثة  –عادؿ نويه ، دار اآلفاؽ اٞديدة  ـ.ُِٖٗ- ػَُِْب
 بػػػػػن كثػػػػػَ الق شػػػػػ  البصػػػػػ م مث  بػػػػػن عمػػػػػ  فعيُ أليب الفػػػػػداء إٝاعيػػػػػلطبقػػػػػات الشػػػػػا

 ػ(، ٖقيػ : د أٛػد عمػ   اشػ ، د دمحم زيػنه  دمحم عػزب، ْٕٕالدمشق  )الػمتوىف: 
 ـ. ُّٗٗ- ػ ُُّْالناش : مكتبة الثقافة الدينية، اتري  النش : 

 ن، أبػو عمػ ك، تقػ  الػدين بػن عبػد طبقات الفقهاء الشػافعية لعثمػاف الػػمع كؼ  الػٛ 
 ػػػػ(، ٖقيػػػ : ٤يػػػ  الػػػدين علػػػ  ٧يػػػ ، دار البشػػػائ  ّْٔاببػػػن الصػػػبلح )الػػػػمتوىف: 

َكت ال بعة: األكىل،   ـ.ُِٗٗاإلسبلمية ب
 ن، أبػو عمػ ك، تقػ  الػدين الػػمع كؼ  بػن عبػد طبقات الفقهاء الشػافعية لعثمػاف الػٛ 

البشػػػائ    ػػػػ(، ٖقيػػػ : ٤يػػػ  الػػػدين علػػػ  ٧يػػػ ، دارّْٔاببػػػن الصػػػبلح )الػػػػمتوىف: 
َكت، ال بعة: األكىل،  –اإلسبلمية  ـ.ُِٗٗب

  َازم )الػػمتوىف:  طبقػات الفقهػػاء أليب اسػحاؽ إبػػ ا ي  ػػػ(   بػػ ي: ْٕٔبػػن علػ  الشػػ
 ػػػػ(، ٖقيػػػ : إحسػػػاف عبػػػاس، دار ال ائػػػد ُُٕبػػػن مكػػػـ  ابػػػن منظػػػور )الػػػػمتوىف:  دمحم

َكت  .َُٕٗلبناف ال بعة: األكىل  –الع يب، ب
 بػػػن منيػػػ  ا٢ػػػامش  ابلػػػوالء، البصػػػ م،  بػػػن سػػػعد هللا دمحم  عبػػػدال بقػػػات الكػػػربل أليب

القػػادر ع ػػا،   ػػػ(، ٖقيػػ : دمحم عبػػدَِّالب ػػدادم الػػػمع كؼ اببػػن سػػعد )الػػػمتوىف: 
َكت، ال بعة: األكىل،  –دار الكت  العلمية  ـ. َُٗٗ- ػ َُُْب

 ن بػػػػن أيب بكػػػػ ، جػػػػبلؿ الػػػػدين السػػػػيوط   طبقػػػػات الػػػػػمفس ين العشػػػػ ين لعبػػػػد الػػػػٛ 
القػا  ة، ال بعػة: األكىل،  – ػ(، ٖقي : علػ  دمحم عمػ ، مكتبػة ك بػةُُٗالػمتوىف: )

 ق. ُّٔٗ
   ط ح التث ي  يف ش ح التق ي  )ا١قصود ابلتق ي : تق ي  األسانيد كت تي

ن بن أيب بك   ا١سانيد( أليب الفضل زين الدين عبد ال حي  بن اٟسُ بن عبد الٛ 
 ػ(، أكمل  ابن : أٛد بن عبد ال حي  بن اٟسُ َٖٔ: بن إب ا ي  الع اق  )ا١توىف
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 ػ(، ِٖٔالك دم ال ازايين مث ا١ص م، أبو زرعة كيل الدين، ابن الع اق  )ا١توىف: 
ًاث الع يب،  -الناش : ال بعة ا١ص ية القددية  كصورهتا دكر عدة منها )دار إحياء ال

 .ٖاجمللدات: كمؤسسة التاري  الع يب، كدار الفك  الع يب(، عدد 
  بػػن إٝاعيػػل، أبػػو حفػػص، ٧ػػ  الػػدين النسػػف   بػػن أٛػػد بػػن دمحم طلبػػة ال لبػػة لعمػػ

 ػػػ(، الػػػم بعة العػػام ة، مكتبػػة الػػػمثٌ بب ػػداد، ال بعػػة: بػػدكف طبعػػة، ّٕٓ)الػػػمتوىف: 
  ػ.ُُُّاتري  النش : 

 تبة عامل اٞن كالشياطُ لعم  بن سليماف بن عبد هللا األشق  العتيي، الناش : مك
 ـ. ُْٖٗ - ػ  َُْْالفبلح، الكوي ، ال بعة: ال ابعة، 

  بػن أٛػد  بن عل  عجالة الػمحتاج إىل توجي  الػمنهاج لس اج الدين أبو حفص عم
 ػػػػػ(،  َْٖ)الػػػػػمتوىف: « ابػػػػن الػػػػػملقن»كالػػػػػمشهور بػػػػ « ابػػػػن النحػػػػوم»الػػػػمع كؼ بػػػػػ 

الكػػػ ًن  دبػػػن عبػػػ ضػػػب   علػػػى أصػػػول  كخػػػ ج حديثػػػ  كعلػػػ  عليػػػ : عػػػز الػػػدين  شػػػاـ
 ـ. ََُِ- ػ ُُِْاألردف –البدراين، دار الكتاب، إربد

 الكػ ًن، أبػو  بػن عبػد بن دمحم العزيز ش ح الوجيز الػمع كؼ ابلش ح الكبَ لعبد الك ًن
عػػادؿ أٛػػد - ػػػ(، ٖقيػػ : علػػ  دمحم عػػوضِّٔالقاسػػ  ال افعػػ  القػػزكيٍ )الػػػمتوىف: 

َكت عبػػد - ػػػ ُُْٕف، ال بعػػة: األكىل، لبنػػا –الػػػموجود، دار الكتػػ  العلميػػة، بػػ
 ـ. ُٕٗٗ

  العقػػد الػػػػم    يف طبقػػات ٛلػػػة الػػػػم    البػػن الػػػػملقن سػػػ اج الػػدين أبػػػو حفػػػص
 ػػػ(، ٖقيػػ : أديػػن نصػػ   َْٖبػػن أٛػػد الشػػافع  الػػػمص م )الػػػمتوىف:  بػػن علػػ  عمػػ 

َكت-األز ػػػػػػ م لبنػػػػػػاف، ال بعػػػػػػة: األكيل،  –سػػػػػػيد مهػػػػػػٍ، دار الكتػػػػػػ  العلميػػػػػػة، بػػػػػػ
 ـ. ُٕٗٗ- ػ ُُْٕ

 هللا ال كمػػػ ، أبػػػو العبػػػاس،  بػػػن عبػػػد بػػػن لؤلػػػؤ عمػػػدة السػػػاًلك كىعػػػدة النَّاًسػػػك ألٛػػػد
ـي ٕٗٔشهاب الدين ابن النًَّقي  الشافع  )الػمتوىف:  اًد  ػ(، عيٍ ب بًعً  كىمي اجىعىًت : خى

بػػػػػن إبػػػػػ اً ي  األنصىػػػػػارم، الشػػػػػؤكف الدينيػػػػػة، ق ػػػػػ ، ال بعػػػػػة: األكىل،  هللا الًعلػػػػػ  عبػػػػػد
 ـ. ُِٖٗ
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 السػػبلـ السػػلم  )الػػػمتوىف:  بػػن عبػػد العزيػػز  اختصػػار النهايػػة لعػػز الػػدين عبػػدال ايػة يف
َكت َٔٔ لبنػاف، ال بعػػة: األكىل،  – ػػ(، ٖقيػ : إايد خالػػد ال بػاع، دار النػوادر، بػػ
 ـ. َُِٔ- ػ ُّْٕ

 بػن زكػ اي األنصػارم، زيػن  بػن أٛػد بن دمحم ال  ر البهية يف ش ح البهجة الوردية لزك اي
 ػػػػ(، الػػػػم بعة الػػػػميمنية، ال بعػػػة: بػػػدكف ِِٔٗ السػػػنيك  )الػػػػمتوىف: الػػػدين أبػػػو حيػػػ

« ال ػ ر البهيػة يف شػ ح البهجػة الورديػة»طبعة كبدكف اتري ، أبعلى الصفحة: كتػاب 
بػػن قاسػػ  العبػػادم  لزكػػ اي األنصػػارم، بعػػد  )مفصػػوال بفاصػػل(: حاشػػية اإلمػػاـ أٛػػد

 يٍ.(، بعد  )مفصوال بفاصل(: حاشية العبلمة الش بِٗٗ)
  [، ٖقيػ : د. ِٖٓ-ُٖٗبن إسحاؽ اٟ يب أبو إسحاؽ ] ة ي  اٟديث إلب ا ي

مكػػػػػة الػػػػػػمك مة، ال بعػػػػػة: األكىل، -سػػػػػليماف إبػػػػػ ا ي  دمحم العايػػػػػد، جامعػػػػػة أـ القػػػػػ ل
َُْٓ. 

 بػن ا٠ ػاب البسػي الػػمع كؼ  بػن إبػ ا ي  بػن دمحم ة ي  اٟػديث أليب سػليماف ٛػد
الكػ ًن إبػ ا ي  ال ػ ابكم، خػ ج أحاديثػ :  ٖقي : عبػد ػ(،  ّٖٖاب٠ ايب )الػمتوىف: 

 ـ. ُِٖٗ- ػ َُِْدمش   –القيـو عبد رب الني، دار الفك  عبد
  :ة ي  اٟديث أليب عيبيد القاس  بن سبلٌـ بن عبد هللا ا٢ كم الب دادم )ا١توىف

انية،  ػ(، احملق : د. دمحم عبد ا١عيد خاف، الناش : م بعة دائ ة ا١عارؼ العثمِِْ
 ـ. ُْٔٗ - ػ  ُّْٖالدكن، ال بعة: األكىل،  -حيدر آابد

 ػػػ(، ِٕٔبػػن قتيبػػة الػػدينورم )الػػػمتوىف:  بػػن مسػػل  هللا ة يػػ  اٟػػديث أليب دمحم عبػػد 
 .ُّٕٗب داد، ال بعة: األكىل،  –هللا اٞبورم، م بعة العاين ٖقي : د. عبد

 ن، أبػو عمػ ك، تقػ بػن عبػد فتاكل ابػن الصػبلح لعثمػاف   الػدين الػػمع كؼ اببػن الػٛ 
القػػادر، مكتبػػة العلػػـو  هللا عبػػد  ػػػ(، ٖقيػػ : د. موفػػ  عبػػدّْٔالصػػبلح )الػػػمتوىف: 
َكت، ال بعة: األكىل،  –كاٟك ، عالػ  الكت   .َُْٕب

 ِبػػن  فػىتَّػػاكىل اإًلمػػاـً النػَّػػوىكىًم الػػػميسمَّاًة: ابلػػػمىسىاًئل الػػػمٍنثورىًة أليب زكػػ اي ٤يػػ  الػػدين حيػػ
ء الػػدًٌينٕٔٔكم )الػػػمتوىف: شػػ ؼ النػػو  : تلميػػ   الشػػي  عىػػبلى بػػن العى ٌػػار،   ػػػ(، ت تيػػ ي
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ػػػػار، دىاري البشػػػػائً  اإلسػػػػبلميَّة لل بىاعىػػػػة كىالنشػػػػ ى كالتوزيػػػػ ،  ػػػػد اٟجَّ ًٖقيػػػػ  كتعًليػػػػ : ٤مَّ
َكت  ـ. ُٔٗٗ- ػ ُُْٕلبناف، ال بعة: السىادسىة،  –بى

 دائمػػة للبحػػوث العلميػػة كاإلفتػػاء، الػػػمجموعة األكىل للجنػػة ال-فتػػاكل اللجنػػة الدائمػػة
جػػػزءا، الناشػػػ :  ِٔ الػػػ زاؽ الػػػدكيش، عػػػدد األجػػػزاء: بػػػن عبػػػد ٚػػػ  كت تيػػػ : أٛػػػد

 ال ايض. –اإلدارة العامة لل ب -رائسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
 ػػػػ(، ُُِْبػػػن دمحم العثيمػػػُ )الػػػػمتوىف:  بػػػن صػػػاٌف فتػػػاكل نػػػور علػػػى الػػػدرب حملمػػػد 

 ]الكتاب م ق  آليا[.
 هللا الػمشهور  بن عبد بن أٛد هللا فتاكم القفاؿ الػم كزم لئلماـ الفقي  أيب بك  عبد

ق، ٖقيػػ : مصػػ فى ٤مػػود األز ػػ م، دار ُْٕب)القفػػاؿ الػػػم كزم( الػػػمتويف سػػنة 
 ـ.ََُِابن القي  كدار ابن عفاف، ال بعة األكىل 

  العسقبلين الشافع ، فت  البارم ش ح صحي  ألٛد بن عل  بن حج  أبو الفضل
َكت،  -الناش : دار ا١ع فة  ، رق  كتب  كأبواب  كأحاديث : دمحم فؤاد عبد ُّٕٗب

الباق ، قاـ إبخ اج  كصحح  كأش ؼ على طبع : ٤  الدين ا٠ ي ، علي  
 تعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

 ن فت  ا١ يث بش ح الفية اٟديث للع اق  لشم  الدين أ بو ا٠َ دمحم بن عبد الٛ 
 ػ(، احملق : عل  َِٗبن دمحم بن أيب بك  بن عثماف بن دمحم السخاكم )ا١توىف: 
 ـ.ََِّ ػ / ُِْْحسُ عل ، الناش : مكتبة السنة مص ، ال بعة: األكىل، 

  فت  الو اب بش ح منهج ال بلب ) و ش ح للمؤل  على كتاب   و مػنهج ال ػبلب
بػن زكػ اي  بػن أٛػد بػن دمحم من منهاج ال البُ للنوكم( لزك اي ال م اختص   الػمؤل 

 ػػػ(، دار الفكػػ  لل باعػػة ِٔٗاألنصػػارم، زيػػن الػػدين أبػػو حيػػِ السػػنيك  )الػػػمتوىف: 
 ـ.ُْٗٗ ػ/ُُْْكالنش ، ال بعة: 

  بػػػػن حػػػػـز  بػػػػن سػػػػعيد بػػػػن أٛػػػػد الفصػػػػل يف الػػػػػملل كاأل ػػػػواء كالنحػػػػل أليب دمحم علػػػػ
 القا  ة. – ػ(، مكتبة ا٠ا٧ ْٔٓ)الػمتوىف:  األندلس  الق طي الظا  م

  القاموس الفقه  ل ة كاصػ بلحا للػدكتور سػعدم أبػو حبيػ ، دار الفكػ . دمشػ– 
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 ـ. ُٖٖٗ ػ =  َُْٖسورية، ال بعة: الثانية 
 بػن  السػبلـ بػن عبػد العزيػز قواعد األحكاـ يف مصػاٌف األانـ أليب دمحم عػز الػدين عبػد

الدمشػػػػق ، الػػػػػملق  بسػػػػل اف العلمػػػػاء )الػػػػػمتوىف:  بػػػػن اٟسػػػػن السػػػػلم  أيب القاسػػػػ 
 –الػػ ؤكؼ سػػعد، مكتبػػة الكليػػات األز  يػػة  ػػػ(، راجعػػ  كعلػػ  عليػػ : طػػ  عبػػدَٔٔ

 ـ. ُُٗٗ- ػ ُُْْالقا  ة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 
  الكايف يف فق  أ ل ا١دينة أليب عم  يوس  بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن

 ػ(، احملق : دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ّْٔ )ا١توىف: عاص  النم م الق طي
ا١وريتاين، الناش : مكتبة ال ايض اٟديثة، ال ايض، ا١ملكة الع بية السعودية، 

 ـ.َُٖٗ ػ/ََُْال بعة: الثانية، 
  :ػ(، ُٖٔكتاب التع يفات لعل  بن دمحم بن عل  الزين الش ي  اٞ جاين )ا١توىف 

اعة من العلماء إبش اؼ الناش ، الناش : دار الكت  احملق : ضب   كصحح  ٚ
َكت   ـ.ُّٖٗ- ػ َُّْلبناف، ال بعة: األكىل –العلمية ب

 ن ا٠ليل كتاب العُ أليب عبد بػن ٘ػي  الف ا يػدم البصػ م  بػن عمػ ك بن أٛػد الٛ 
إبػػػػػ ا ي  السػػػػػام ائ ، دار   ػػػػػػ(، ٖقيػػػػػ : د مهػػػػػدم الػػػػػػمخزكم ، د.َُٕ)الػػػػػػمتوىف: 
 ؿ.كمكتبة ا٢بل

 هللا كاتػػػػ  جلػػػػي  بػػػػن عبػػػػد كشػػػػ  الظنػػػػوف عػػػػن أسػػػػام  الكتػػػػ  كالفنػػػػوف ١صػػػػ فى
 ػػػ(، َُٕٔالقسػػ ن يٍ الػػػمشهور ابسػػ  حػػاج  خليفػػة أك اٟػػاج خليفػػة )الػػػمتوىف: 

ب ػػداد )كصػػورهتا عػػدة دكر لبنانيػػة، بػػنف  تػػ قي  صػػفحاهتا، مثػػل: دار -مكتبػػة الػػػمثٌ
ًاث العػػػ يب، كدار العلػػػـو اٟديثػػػة، ك  دار الكتػػػ  العلميػػػة(، اتريػػػ  النشػػػ : إحيػػػاء الػػػ

 ـ.ُُْٗ
  بػػػػن  الػػػػػمؤمن بػػػػن عبػػػػد بػػػػن دمحم كفايػػػػة األخيػػػػار يف حػػػػل ةايػػػػة اإلختصػػػػار أليب بكػػػػ

 ػػ(، ٖقيػ :  ِٖٗبن معلى اٟسيٍ اٟصٍ، تقػ  الػدين الشػافع  )الػػمتوىف:  ح يز
دمشػ ، ال بعػة: األكىل،  –اٟميػد بل جػ  كدمحم ك ػي سػليماف، دار ا٠ػَ عل  عبػد
ُْٗٗ. 
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 بػػػن علػػػ  األنصػػػارم، أبػػػو العبػػػاس، ٧ػػػ   بػػػن دمحم كفايػػػة النبيػػػ  يف شػػػ ح التنبيػػػ  ألٛػػػد
، َُٕالدين، الػمع كؼ اببن ال فعة )الػمتوىف:   ػػ(، ٖقيػ : ٣ػدم دمحم سػ كر ابسػلـو
 .ََِٗـ  دار الكت  العلمية، ال بعة: األكىل،

 ػػػن العػػػ يب البػػػن السػػػكي ، أبػػػو يوسػػػ  يع بػػػن إسػػػحاؽ  قػػػوبالكنػػػز الل ػػػوم يف اللىسى
 القا  ة. – ػ(، ٖقي : أكةس   فن ، مكتبة الػمتنيِْْ)الػمتوىف: 

 بن القاسػ  الضػي، أبػو اٟسػن ابػن  بن أٛد بن دمحم اللباب يف الفق  الشافع  ألٛد
بػػن صػػنيتاف العمػػ م،  الكػػ ًن  ػػػ(، ٖقيػػ : عبػػدُْٓالػػػمحامل  الشػػافعٌ  )الػػػمتوىف: 
ة، الػػػػػػػػمملكة الع بيػػػػػػػة السػػػػػػػعودية، ال بعػػػػػػػة: األكىل، دار البخػػػػػػػارل، الػػػػػػػػمدينة الػػػػػػػػمنور 

  ػ.ُُْٔ
 بػػػػن علػػػػى، أبػػػػو الفضػػػػل، ٚػػػػاؿ الػػػػدين ابػػػػن منظػػػػور  بػػػػن مكػػػػـ  لسػػػػاف العػػػػ ب حملمػػػػد

َكت، ال بعػػػػة:  – ػػػػػ(، دار صػػػػادرُُٕاألنصػػػارم ال كيفعػػػػى اإلف يقػػػػى )الػػػػػمتوىف:  بػػػػ
  ػ. ُُْْ –الثالثة

 صػػ فى اللَّبىابًيػػدم الدمشػػق  بػػن م الل ػػائ  يف الل ػػة = معجػػ  أٝػػاء األشػػياء ألٛػػد
 القا  ة. – ػ(، دار الفضيلةُُّٖ)الػمتوىف: 

 بػن أٛػد، أبػو شػجاع،  بػن اٟسػُ من أيب شػجاع الػػمسمى ال ايػة كالتق يػ  ألٛػد
  ػ(، عالػ  الكت .ّٗٓشهاب الدين أبو ال ي  األصفهاين )الػمتوىف: 

 العامػػػة إلدارات البحػػػوث ٣لػػػة دكريػػػة تصػػػدر عػػػن ال ائسػػػة -٣لػػػة البحػػػوث اإلسػػػبلمية
العلميػػة كاإلفتػػاء كالػػدعوة كاإلرشػػاد لل ائسػػة العامػػة إلدارات البحػػوث العلميػػة كاإلفتػػاء 

 كالدعوة كاإلرشاد.
 بػػػن زكػػػ ايء القػػػزكيٍ الػػػ ازم، أبػػػو اٟسػػػُ  بػػػن فػػػارس ٣مػػػل الل ػػػة البػػػن فػػػارس ألٛػػػد

قي : ز َ عبدّٓٗ)الػمتوىف:   –ال سػالة الػػمحسن سػل اف، مؤسسػة  ػ(، دراسة ٖك
َكت، ال بعة الثانية  ـ. ُٖٔٗ- ػ َُْٔ-ب

  الػمجموع ش ح الػمه ب ))مػ  تكملػة السػبك  كالػػم يع (( أليب زكػ اي ٤يػ  الػدين
 ػػ(، الناشػ : دار الفكػ ، )طبعػة كاملػة معهػا ٕٔٔبػن شػ ؼ النػوكم )الػػمتوىف:  حيِ
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 تكملة السبك  كالػم يع (.
 ػػ بػػن اب العزيػػز ٣مػػوع فتػػاكل العبلمػػة عبػػد بػػن ابز  هللا بػػن عبػػد هللا لعبػػد العزيػػز ز ٛر

 بن سعد الشويع .  ػ(، أش ؼ على ٚع  كطبع : دمحمَُِْ)الػمتوىف: 
  احملصوؿ يف عل  األصوؿ حملمد بن عم  بن اٟسُ ال ازم، الناش : جامعة اإلماـ

، ٖقي : ط  جاب  ََُْال ايض، ال بعة األكىل،  –دمحم بن سعود اإلسبلمية 
 لواين،]  ا الكتاب من كت  ا١ستودع ٔوق  ا١كتبة الشاملة[.فياض الع

  بػػن سػػيد  الػػػم س  ]ت:  بػػن إٝاعيػػل الػػػمحك  كالػػػمحي  األعظػػ  أليب اٟسػػن علػػ
َكت، ال بعػػػػة:  –اٟميػػػػد  نػػػداكم، دار الكتػػػػ  العلميػػػػة  ػػػػ[، ٖقيػػػػ : عبػػػػدْٖٓ بػػػػ

 ـ. َََِ- ػ ُُِْاألكىل، 
 اإلماـ أيب حنيفة هنع هللا يضر أليب ا١عايل ب  اف الدين احملي  الرب اين يف الفق  النعماين فق  

 ػ(، ٤ُٔٔمود بن أٛد بن عبد العزيز بن عم  بن مىازىةى البخارم اٟنف  )ا١توىف: 
َكت  لبناف،  –احملق : عبد الك ًن سام  اٞندم، الناش : دار الكت  العلمية، ب

 ـ. ََِْ - ػ  ُِْْال بعة: األكىل، 
 بػػن العبػػاس، أبػػو القاسػػ  ال القػػاين، الػػػمشهور  بػػن عبػػاد لل ػػة إلٝاعيػػلالػػػمحي  يف ا

  ػ(، ]الكتاب م ق  آليا ةَ مواف  للم بوع[.ّٖٓبن عباد )الػمتوىف:  ابلصاح 
  ػػػ، ُِّبػػن حيػػ  البػػوي   الػػػمتويف سػػنة  ٥تصػػ  البػػوي   لئلمػػاـ أيب يعقػػوب يوسػػ 

 الػمنورة. رسالة علمية ٤ققة يف اٞامعة اإلسبلمية ابلػمدينة
 بػػن دمحم ابػػن  بػػن سػػعيد هللا دمحم الػػػمختص  الػػػمحتاج إليػػ  مػػن اتريػػ  اٟػػافظ ػهيب عبػػد

بػػن عثمػػاف الػػ  ي، ٖقيػػ : الػػدكتور مصػػ فى جػػواد،  بػػن أٛػػد الػػدبيث ، انتقػػاء: دمحم
 ـ.ُُٓٗب داد -م بعة الػمعارؼ

 اعيػػل، أبػػو بػػن إٝ بػػن حيػػِ ٥تصػػ  الػػػمزين )م بػػوع ملحقػػا ابألـ للشػػافع ( إلٝاعيػػل
َكت، سػػػػػػػػػنة النشػػػػػػػػػ :  – ػػػػػػػػػػ(، دار الػػػػػػػػػػمع فةِْٔإبػػػػػػػػػ ا ي  الػػػػػػػػػػمزين )الػػػػػػػػػػمتوىف:  بػػػػػػػػػ

 ـ.َُٗٗ ػ/َُُْ
  مػػدخل إىل الػػػم    الشػػافع  )رجالػػ  كأصػػول  ككتبػػ  كاصػػ بلحات ( للػػدكتور نعمػػاف
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 ـ.َُُِج ي ، دار الكت  العلمية كاٞامعة اإلسبلمية العالػمية ٔاليزاي للنش  
 بػػن  بػػن أٛػػد عبػػادات كالػػػمعامبلت كاالعتقػػادات أليب دمحم علػػ م اتػػ  اإلٚػػاع يف ال

 ػػػػػػ(، دار الكتػػػػػ  ْٔٓبػػػػػن حػػػػػـز األندلسػػػػػ  القػػػػػ طي الظػػػػػا  م )الػػػػػػمتوىف:  سػػػػػعيد
َكت. –العلمية  ب

 اٟػ ، ابػن مشائػل  بػن عبػد م اصد االطبلع على أٝاء األمكنػة كالبقػاع لعبػد الػػمؤمن
َكت، ّٕٗمتوىف: الق يعػ  الب ػػدادم، اٟنبلػػ ، صػػفٌ  الػػدين )الػػػ  ػػػ(، دار اٞيػػل، بػػ

 .ّ  ػ، عدد األجزاء: ُُِْاألكىل، 
 ػػػ[ أليب ِٔٔ- ػػػَِّبػػن حنبػػل ركايػػة ابػػن أيب الفضػػل صػػاٌف ] مسػػائل اإلمػػاـ أٛػػد 

 ػػػ(، ُِْبػػن أسػػد الشػػيباين )الػػػمتوىف:  بػػن  ػػبلؿ بػػن حنبػػل بػػن دمحم هللا أٛػػد عبػػد
 ا٢ند. –الدار العلمية

  بػػػػػن  الػػػػػ كايتُ كالػػػػػوجهُ للقاضػػػػػ  أبػػػػػو يعلػػػػػى، دمحمالػػػػػػمسائل الفقهيػػػػػة مػػػػػن كتػػػػػاب
 ػػػ(، ٖقيػػ : د. ْٖٓبػػن خلػػ  الػػػمع كؼ بػػػ ابػػن الفػػ اء )الػػػمتوىف:  بػػن دمحم اٟسػػُ
- ػػَُْٓبػن دمحم البلحػ ، مكتبػة الػػمعارؼ، الػ ايض، ال بعػة: األكىل ) الكػ ًن عبد

 ـ(.ُٖٓٗ
 بػػػن اٟػػػػداد  ن جعفػػػ بػػػ بػػػن دمحم بػػػن أٛػػػػد الػػػػمسائل الػػػػمولدات لئلمػػػاـ أيب بكػػػ  دمحم

ق، رسػػالة علميػػة ٤ققػػة يف اٞامعػػة أـ ّْْالكنػػاين الػػػمص م الشػػافع  الػػػمتويف سػػنة 
 الق ل.

  :ػ(، ٖقي : دمحم َٓٓا١ستصفى أليب حامد دمحم بن دمحم ال زايل ال وس  )ا١توىف 
 - ػ ُُّْعبد السبلـ عبد الشايف، الناش : دار الكت  العلمية، ال بعة: األكىل، 

 .ـُّٗٗ
 ػ(، ٖقيػ : دمحم َٓٓبن دمحم ال زايل ال وس  )الػمتوىف:  الػمستصفى أليب حامد دمحم 

ـ، ُّٗٗ- ػػُُّْالشايف، دار الكت  العلمية، ال بعة: األكىل،  السبلـ عبد عبد
 .ُ عدد األجزاء:

 ن الػػػػدارم ، دار الػػػػػم ٍ للنشػػػػ  كالتوزيػػػػ  بػػػػن عبػػػػد هللا مسػػػػند الػػػػدارم  لعبػػػػد -الػػػػٛ 
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 .ْ ـ، عدد األجزاء:َََِ- ػُُِْية ال بعة: األكىل السعود –ال ايض
  ُا١سػػند الصػػحي  ا١ختصػػ  بنقػػل العػػدؿ عػػن العػػدؿ إىل رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أليب اٟسػػ

َم النيسػػػابورم، دار اٞيػػػل مسػػػل  َكت )مصػػػورة مػػػن ال بعػػػة -بػػػن اٟجػػػاج القشػػػ بػػػ
ًكية الػم بوعة يف استانبوؿ سنة  ، ت قي  األحاديػث، ٖ األجزاء: ػ(، عدد  ُّّْال

 القا  ة(.-كف  طبعة: )دار إحياء الكت  الع بية
 بن عل  الفيػوم  مث اٟمػوم،  بن دمحم الػمصباح الػمنَ يف ة ي  الش ح الكبَ ألٛد

َكت. – ػ(، الػمكتبة العلميةَٕٕأبو العباس )الػمتوىف: ٨و   ب
 يف األعػػػبلـ كالكتػػػ  كاآلراء  مصػػػ لحات الػػػػم ا   الفقهيػػػة كأسػػػ ار الفقػػػ  الػػػػم موز

، ال بعػػة: األكىل،  َم، دار ابػػن حػػـز ًجيحػػات ١ػػ ًن دمحم صػػاٌف الظفػػ - ػػػ ُِِْكال
كليػػػػػػة الدراسػػػػػػات -جامعػػػػػػة األز ػػػػػػ -ـ، أصػػػػػػل الكتػػػػػػاب: رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتَ ََِِ

 اإلسبلمية كالع بية )مص (.
  السػػػػعودية، -جػػػػدة-بػػػػن أيب شػػػػيبة، دار القبلػػػػة الػػػػػمصن  البػػػػن أيب شػػػػيبة أليب بكػػػػ

ـ، عػػدد ََِٔ- ػػػ ُِْٕسػػوراي، ال بعػػة: األكىل: -دمشػػ -مؤسسػػة علػػـو القػػ آف
 .ُِ األجزاء:

 بػػػػن علػػػػ   بػػػػن أٛػػػػد معػػػػارج القبػػػػوؿ بشػػػػ ح سػػػػل  الوصػػػػوؿ إىل علػػػػ  األصػػػػوؿ ٟػػػػافظ
 –بػػن ٤مػػود أبػػو عمػػ ، دار ابػػن القػػي   ػػػ(، ٖقيػػ : عمػػ ُّٕٕاٟكمػػ  )الػػػمتوىف: 

 ـ. َُٗٗ- ػ َُُْالدماـ، ال بعة: األكىل، 
 هللا ال كمػػػػ  اٟمػػػػوم  بػػػػن عبػػػػد هللا ايقػػػػوت معجػػػػ  البلػػػػداف لشػػػػهاب الػػػػدين أبػػػػو عبػػػػد

َكت، ال بعة: الثانية، ِٔٔ)الػمتوىف:   ـ. ُٓٗٗ ػ( دار صادر، ب
 هللا ال كمػػػػ  اٟمػػػػوم  بػػػػن عبػػػػد هللا ايقػػػػوت معجػػػػ  البلػػػػداف لشػػػػهاب الػػػػدين أبػػػػو عبػػػػد

َكت، ال بعػػػػػػػة: الثانيػػػػػػػة، ِٔٔ)الػػػػػػػػمتوىف:  ـ، عػػػػػػػدد  ُٓٗٗ ػػػػػػػػ(، دار صػػػػػػػادر، بػػػػػػػ
 .ٕ األجزاء:

 بػن  بن حيػِ بن سعيد بن سهل هللا بن عبد معج  الف كؽ الل وية أليب  بلؿ اٟسن
هللا بيػات، كمؤسسػة   ػػ(، ٖقيػ : الشػي  بيػ ّٓٗمه اف العسك م )الػػمتوىف: ٨ػو 
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النشػػػػ  اإلسػػػػبلم ، مؤسسػػػػة النشػػػػ  اإلسػػػػبلم  التابعػػػػة ٞماعػػػػة الػػػػػمدرسُ، ال بعػػػػة: 
  ػ.ُُِْاألكىل، 

 القػا  ة، أمػا األجػزاء: -بػن أٛػد ال ػرباين، مكتبػة ابػن تيميػة ػمعج  الكبَ لسليمافال
هللا  بػػػػن عبػػػػد ( فهػػػػ  بتحقيػػػػ  ف يػػػػ  مػػػػن البػػػػاحثُ إبشػػػػ اؼ: سػػػػعدُِ، ُْ، ُّ)

ن اٞ يس ، عدد األجزاء: بن عبد اٟميد، كخالد  .ِٓ الٛ 
 الػػػػػمتوىف: اٟميػػػػد عمػػػػ معجػػػػ  الل ػػػػة الع بيػػػػة الػػػػػمعاص ة لػػػػدكتور أٛػػػػد ٥تػػػػار عبػػػػد(  

- ػػػػػػ ُِْٗ ػػػػػػ( ٔسػػػػػاعدة ف يػػػػػ  عمػػػػػل، عالػػػػػػ  الكتػػػػػ ، ال بعػػػػػة: األكىل، ُِْْ
 ـ. ََِٖ

 ن عبػػػد معجػػػ  الػػػػمص لحات كاأللفػػػاظ الفقهيػػػة لػػػدكتور ٤مػػػود عبػػػد الػػػػمنع ،  الػػػٛ 
 جامعة األز  ، دار الفضيلة.-مدرس أصوؿ الفق  بكلية الش يعة كالقانوف

 ًاث العػ يب -الػػمثٌ معج  الػػمؤلفُ لعمػ  رضػا كحالػة، مكتبػة َكت، دار إحيػاء الػ بػ
َكت، عدد األجزاء:  .ُٓ ب

  الػػػمعج  الوسػػي  جملمػػ  الل ػػة الع بيػػة ابلقػػا  ة )إبػػ ا ي  مصػػ فى/أٛد الزايت/حامػػد
 القادر/دمحم النجار(، دار الدعوة. عبد

 بػن اٟسػُ الفػارايب، )الػػمتوىف:  بن إبػ ا ي  معج  ديواف األدب أليب إب ا ي  إسحاؽ
 ػػػ(، ٖقيػػ : دكتػػور أٛػػد ٥تػػار عمػػ ، م اجعػػة: دكتػػور إبػػ ا ي  أنػػي ، طبعػػة: َّٓ

- ػػػ ُِْْمؤسسػػة دار الشػػع  للصػػحافة كال باعػػة كالنشػػ ، القػػا  ة، عػػاـ النشػػ : 
 ـ. ََِّ

  حامػػد صػػادؽ قنيػػي، دار النفػػائ  لل باعػػة -معجػػ  ل ػػة الفقهػػاء حملمػػد ركاس قلعجػػ
 ـ. ُٖٖٗ- ػ َُْٖكالنش  كالتوزي ، ال بعة: الثانية، 

  معج  من الل ة )موسوعة ل وية حديثة( ألٛد رضا )عضو الػمجم  العلمػ  العػ يب
َكت ]-بدمش (، دار مكتبة اٟياة   ػ[. َُّٖ-ُّٕٕب

 بػػػػن زكػػػػ ايء القػػػػزكيٍ الػػػػ ازم، أبػػػػو اٟسػػػػُ  بػػػػن فػػػػارس معجػػػػ  مقػػػػايي  الل ػػػػة ألٛػػػػد
لفكػػػػ ، عػػػػاـ النشػػػػ : السػػػػبلـ دمحم  ػػػػاركف، دار ا  ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : عبػػػػدّٓٗ)الػػػػػمتوىف: 
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 ـ.ُٕٗٗ- ػُّٗٗ
  السػػػيد أّب الػػػػمكاـر ابػػػن علػػػى، أبػػػو الفػػػت ، ب  ػػػاف الػػػدين  بػػػن عبػػػد الػػػػم  ب لناصػػػ

 ػػػ(، دار الكتػػاب العػػ يب، ال بعػػة: بػػدكف طبعػػة َُٔا٠ػػوارزم  الػػػمي ىٌ ًزًٌل )الػػػمتوىف: 
 كبدكف اتري .

 بػػػػػن أٛػػػػػد  م ػػػػٍ الػػػػػػمحتاج إىل مع فػػػػػة معػػػػاين ألفػػػػػاظ الػػػػػػمنهاج لشػػػػم  الػػػػػدين، دمحم
 ػ(، دار الكت  العلمية، ال بعة: األكىل، ٕٕٗا٠ ي  الش بيٍ الشافع  )الػمتوىف: 

 ـ.ُْٗٗ- ػُُْٓ
 بػػػػن قدامػػػػة  بػػػػن دمحم بػػػػن أٛػػػػد هللا الػػػػػم ٍ البػػػػن قدامػػػػة أليب دمحم موفػػػػ  الػػػػدين عبػػػػد

اٞماعيل  الػمقدس  مث الدمشق  اٟنبل ، الشػهَ اببػن قدامػة الػػمقدس  )الػػمتوىف: 
  ػ(، مكتبة القا  ة، ال بعة: بدكف طبعة.َِٔ

  :ـ(، ٖقيػ : دمحم  َُْْ ػػ =  ْٖٓالػمقفى الكبَ لتق  الدين الػمق يزم )الػػمتوىف
َكت - ػػػػػ ُِْٕلبنػػػػاف، ال بعػػػػة: الثانيػػػػة،  –الػػػػيعبلكم، دار ال ػػػػ ب االسػػػػبلم ، بػػػػ

 ـ. ََِٔ
 قػػػػدس لئلعػػػػبلف الػػػػػمكاييل كالػػػػػموازين الشػػػػ عية لؤلسػػػػتاذ الػػػػدكتور علػػػػى ٚعػػػػة دمحم، ال

 ـ.ََُِكالنش  كالتسوي  القا  ة، ال بعة الثانية 
 بػػػػػن أّب بكػػػػػ  أٛػػػػػد الشه سػػػػػتاين  الكػػػػػ ًن بػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػػملل كالنحػػػػػل أليب الفػػػػػت  دمحم

  ػ(، مؤسسة اٟلي.ْٖٓ)الػمتوىف: 
  منىاً جي التَّحًصيًل كنتائج ل ائ  التٍَّهًكيل يف شى ًح ا١دىكَّنة كحىلًٌ ميشًكبلهتا أليب

 ػ(، اعتٌ ب : أبو الفضل ّّٔن عل  بن سعيد ال ج اج  )ا١توىف: بعد اٟس
، ال بعة: األكىل،  -الٌدميىاط    - ػ  ُِْٖأٛد بن علٌ ، الناش : دار ابن حـز
 ـ. ََِٕ

 بػػػػػن ٛػػػػػاد اٞػػػػػو  م الفػػػػػارايب  منتخػػػػػ  مػػػػػن صػػػػػحاح اٞػػػػػو  م أليب نصػػػػػ  إٝاعيػػػػػل
ًكنيػة ال توجػد  ػ(، ]الكتاب م ق  آليػا، ال الػ  ّّٗ)الػمتوىف:  أف  ػ   نسػخة إلك
 م بوعة[.
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  بػػػن اٟسػػػن ا٢ينػػػائ  األزدم، أبػػػو اٟسػػػن  الػػػػمنتخ  مػػػن ة يػػػ  كػػػبلـ العػػػ ب لعلػػػ
بػن أٛػد العمػ م،   ػ(، ٖقي : د دمحمَّٗ)الػمتوىف: بعد « ك اع النمل»الػملق  بػ 

ًاث اإلسبلم (، ال بعة: األ كىل، جامعة أـ الق ل )معهد البحوث العلمية كإحياء ال
 ـ.ُٖٗٗ- ػَُْٗ

 ِبػػػن شػػػ ؼ  منهػػػاج ال ػػػالبُ كعمػػػدة الػػػػمفتُ يف الفقػػػ  أليب زكػػػ اي ٤يػػػ  الػػػدين حيػػػ
 ػػ(، ٖقيػ : عػوض قاسػ  أٛػد عػوض، دار الفكػ ، ال بعػة: ٕٔٔالنوكم )الػمتوىف: 

 ـ.ََِٓ ػ/ُِْٓاألكىل، 
 بػػػن حجػػػػ  ا٢يتمػػػ  السػػػػعدم األنصػػػػارم،  بػػػن علػػػػ  بػػػػن دمحم الػػػػمنهاج القػػػػوًن ألٛػػػد

 ػػ(، دار الكتػ  العلميػة، ْٕٗهاب الدين شػي  اإلسػبلـ، أبػو العبػاس )الػػمتوىف: ش
 ـ.َََِ- ػَُِْال بعة: األكىل 

  بػػػن شػػػ ؼ  بػػػن اٟجػػػاج أليب زكػػػ اي ٤يػػػ  الػػػدين حيػػػِ الػػػػمنهاج شػػػ ح صػػػحي  مسػػػل
ًاث العػػػػػػػػ يبٕٔٔالنػػػػػػػػوكم )الػػػػػػػػػمتوىف:  َكت، ال بعػػػػػػػػة:  – ػػػػػػػػػ(، ادار إحيػػػػػػػػاء الػػػػػػػػ بػػػػػػػػ

 .ُِّٗالثانية،،
  بػػن زكػػ اي األنصػػارم،  بػػن أٛػػد بػػن دمحم زكػػ اي ال ػػبلب يف فقػػ  اإلمػػاـ الشػػافع مػػنهج

بػػػػن  بػػػػن دمحم  ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : صػػػػبلحِٔٗزيػػػػن الػػػػدين أبػػػػو حيػػػػِ السػػػػنيك  )الػػػػػمتوىف: 
َكت، ال بعة: األكىل –عويضة، دار الكت  العلمية  ـ.ُٕٗٗ- ػُُْٕب

  هللا الظػا  م  بػن عبػد بػن ت ػ م بػ دم الػمنهل الصايف كالػمستوىف بعػد الػوايف ليوسػ
 ػػػ(، حققػػ  ككضػػ  حواشػػي : ْٕٖاٟنفػػ ، أبػػو الػػػمحاسن، ٚػػاؿ الػػدين )الػػػمتوىف: 
الفتاح عاشػور، ا٢يئػة الػػمص ية العامػة  دكتور دمحم دمحم أمُ، تقدًن: دكتور سعيد عبد

 .ٕ للكتاب، عدد األجزاء:
  َازم بػن يو  بػن علػ  الػمه ب يف فقة اإلماـ الشافع  أليب اسحاؽ إب ا ي سػ  الشػ

  ػ(، دار الكت  العلمية.ْٕٔ)الػمتوىف: 
 الػػ حي  اإلسػػنوم )الػػػمتوىف:  الػػػمهمات يف شػػ ح ال كضػػة كال افعػػ  ٞمػػاؿ الػػدين عبػػد

ًاث الثقػػػايف   ػػػ( اعتػػٌ بػػ : أبػػػو الفضػػل الػػدمياط ، أٛػػد ِٕٕ بػػػن علػػ ، )م كػػز الػػ
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َ -الػمملكة الػم  بية(، )دار ابن حـز-الدار البيضاء-الػم  يب لبنػاف(، ال بعػة: -كتبػ
 ـ. ََِٗ- ػ َُّْاألكىل، 

 القػادر، أبػو العبػاس  بػن عبػد بن علػ  الػمواعظ كاالعتبار ب ك  ا٠   كاآلاثر ألٛد
 ػػػ(، دار الكتػػ  العلميػػة، ْٖٓاٟسػػيٍ العبيػػدم، تقػػ  الػػدين الػػػمق يزم )الػػػمتوىف: 

َكت، األكىل،   .ْ  ػ، عدد األجزاء: ُُْٖب
 بػػػن  بػػػن دمحم هللا دمحم تصػػػ  خليػػػل لشػػػم  الػػػدين أبػػػو عبػػػدموا ػػػ  اٞليػػػل يف شػػػ ح ٥

ن ال  ابلسػػػ  الػػػػم  يب، الػػػػمع كؼ ابٟ ػػػاب الػػػ  عيٍ الػػػػمالك  )الػػػػمتوىف:  عبػػػد الػػػٛ 
 ـ.ُِٗٗ- ػُُِْ ػ(، دار الفك ، ال بعة: الثالثة، ْٓٗ

  ارث ال زم، بن دمحم آؿ بورنو أبو اٟ بن أٛد ميٍوسيوعىة القىواًعدي الًفٍقًهيَّة حملمد صدق
َكت ـ، عػػػػػدد  ََِّ- ػػػػػػ ُِْْلبنػػػػػاف، ال بعػػػػػة: األكىل،  –مؤسسػػػػػة ال سػػػػػالة، بػػػػػ

 .ُِ األجزاء:
  بػػن انيػػ  الشػػحود، ] ػػ ا الكتػػاب مػػن   موسػػوعة فقػػ  العبػػادات، ٚػػ  كإعػػداد: علػػ

 كت  الػمستودع ٔوق  الػمكتبة الشاملة[.
   العج ، موسوعة مص لحات ابن خلدكف كالش ي  عل  دمحم اٞ جاين ل في

َكت، ال بعة: األكىل/  –الناش : مكتبة لبناف انش كف   ـ. ََِْب
  ،َكت، ال بعة : األكىل  ـ.ُٖٗٗ - ػ ُُْٗالناش  : دار ابن حـز ، ب
 بػػن علػػ   بػػن عيسػػى بػػن موسػػى الػػنج  الو ػػاج يف شػػ ح الػػػمنهاج لكمػػاؿ الػػدين، دمحم

َم أبو البقاء الشافع  )الػمتوىف:  منهاج )جػدة(، ٖقيػ : ٞنػة  ػػ(، دار الػػَٖٖالدًَّم
 ـ.ََِْ- ػُِْٓعلمية، ال بعة: األكىل، 

 بػػػن  بػػػن دمحم بػػػن أٛػػػد الػػػنٍَّظ ي الػػػػميٍستػىٍع ىبي يف تٍفًسػػػَ ة يػػػً  أٍلفىػػػاًظ الػػػػمهىٌ ًب حملمػػػد
 ػػ(، دراسػة ّّٔهللا، الػمع كؼ بب ػاؿ )الػػمتوىف:  بن ب اؿ ال كي، أبو عبد سليماف

قيػػ  كتعليػػ : د. مصػػ فى عبػػد ػػامل، الػػػمكتبة التجاريػػة، مكػػة الػػػمك مة  ٖك اٟفػػيظ سى
 (.ِـ )جزء  ُُٗٗ(، ُـ )جزء  ُٖٖٗ
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  نقد م ات  اإلٚاع لتق  الدين أبو العىباس أٛد بن عبد اٟلي  بن عبد السبلـ بن
عبد هللا بن أيب القاس  بن دمحم ابن تيمية اٟ اين اٟنبل  الدمشق  )ا١توىف : 

 د إسرب ػ(، بعناية : حسن أِٖٕٛ
 بػػن ٛػػزة  بػػن أيب العبػػاس أٛػػد هنايػػة الػػػمحتاج إىل شػػ ح الػػػمنهاج لشػػم  الػػدين دمحم

َةََُْشهاب الدين ال مل  )الػمتوىف:  َكت، ال بعػة: ط أخػ - ػ(، دار الفك ، بػ
« هنايػػة الػػػػمحتاج إىل شػػ ح الػػػػمنهاج»ـ، أبعلػػػى الصػػفحة: كتػػػاب ُْٖٗ ػػػ/َُْْ

بن عل  الشرباملسػ   أيب الضياء نور الدينلل مل ، بعد  )مفصوال بفاصل(: حاشية 
الػػػػػ زاؽ  بػػػػن عبػػػػد  ػػػػػ(، بعػػػػد  )مفصػػػػوال بفاصػػػػل(: حاشػػػػية أٛػػػػدَُٕٖاألقهػػػػ م )

  ػ(.َُٔٗالػمع كؼ ابلػم  يب ال شيدم )
 بػػػػن دمحم  بػػػػن يوسػػػػ  هللا بػػػػن عبػػػػد هنايػػػػة الػػػػػم ل  يف درايػػػػة الػػػػػم    لعبػػػػد الػػػػػملك

 ػػ(، حققػ  ْٖٕاـ اٟ مُ )الػػمتوىف: اٞويٍ، أبو الػمعايل، ركن الدين، الػملق  إبم
كصػػػػن  فهارسػػػػ : أ. د/عبػػػػد العظػػػػي  ٤مػػػػود الػػػػٌدي ، دار الػػػػػمنهاج، ال بعػػػػة: األكىل، 

 ـ.ََِٕ- ػُِْٖ
  بػػن علػػ  اإلسػػنوم الشػػافعٌ ، أبػػو  بػػن اٟسػػن ا٢دايػػة إىل أك ػػاـ الكفايػػة لعبػػد الػػ حي

، دار الكتػ   ػ(، ٖقي : ٣دم دمحم سػ كر ِٕٕدمحم، ٚاؿ الدين )الػمتوىف:  ابسػلـو
 .ََِٗالعلم ، م بوع ٓا٘ة )كفاية النبي ( البن ال فعة، سنة النش : 

 هللا الصػػػفدم )الػػػػمتوىف:  بػػػن عبػػػد بػػػن أيبػػػك الػػػوايف ابلوفيػػػات لصػػػبلح الػػػدين خليػػػل
ًاثْٕٔ َكت،  – ػػػػ(، ٖقيػػػ : أٛػػػد األرانؤكط كت كػػػ  مصػػػ فى، دار إحيػػػاء الػػػ بػػػ
 ـ.َََِ- ػَُِْ

 ُهللا، دار  الفػػػ ؽ )رسػػػالة دكتػػػوراة( حملمػػػد اب كػػػ ًن دمحم اب عبػػػد كسػػػ ية أ ػػػل السػػػنة بػػػ
 ـ.ُْٗٗ- ػُُْٓال اية للنش  كالتوزي ، ال بعة: األكىل 

 ػػػ(، َٓٓبػػن دمحم ال ػػزايل ال وسػػ  )الػػػمتوىف:  الوسػػي  يف الػػػم    أليب حامػػد دمحم 
ة: األكىل، القػػا  ة، ال بعػػ –ٖقيػػ : أٛػػد ٤مػػود إبػػ ا ي ، دمحم دمحم اتمػػ ا، دار السػػبلـ

ُُْٕ. 
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 بػػػػن  بػػػػن دمحم كفيػػػػات األعيػػػػاف كأنبػػػػاء أبنػػػػاء الزمػػػػاف أليب العبػػػػاس مشػػػػ  الػػػػدين أٛػػػػد
 ػػػػػ(، ٖقيػػػػ : ُٖٔبػػػػن أيب بكػػػػ  ابػػػػن خلكػػػػاف الربمكػػػػ  اإلربلػػػػ  )الػػػػػمتوىف:  إبػػػػ ا ي 

َكت ال بعة: عدد األجزاء: –إحساف عباس، دار صادر  .ٕ ب
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 ِّّ .. .األص  يف يدي  نٍف  للمتوٌضئ يك  : عش ة الٌسابعة

 ّّّ .......................................... عش ة الثٌامنة

 ّّٓ .. .إلي  ٤تاجنا كاف إف االستنجاء تػىٍقًدًٍني : عش ة الٌتاسعة

 ّّٓ ............. .تقٌدـ كقد سٌنة أبٌكؿ النٌػٌية إق اف: العش كف

 أفٌ  م َّ  كقد كالٌلساف، القل  بُ فيها اٞم : كالعش كف اٟادية
 ّّٓ ............................................. .أكجبى  بعضه 
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 ٓبلؼ/ الٌ هارة آخ  إىل استصحاهبا: كالعش كف الثٌانية
 ّّٓ ................................................... .الٌصبلة

ًاؼ كيفٌية: كىالعش كف الثٌالثة  ّّٔ .................. :ا١اء اة

 كي سل معنا بيدي  لوىجه  ا١اء أيخ  أف: كالعش كف ال ٌابعة
 ّّٔ ...................................................... .هبمىا

ٍُ  يػىتػىعىهَّدى  أف ييستح   : كالعش كف ا٠امسة  جيتم  ما كيزيل ا١ٍهقػى
.أطلقو  ك ا مس امها، إىل ا١اء ليصل رمص أك كحل من فيهما

 ........................................................... ّّٔ 

 ّّٕ .............. .العينُ ابطن ةسل: كالعش كف الٌسادسة

تىًدئي : كالعش كف الٌسابعة  مس  كيف أبعالي ، الوج  ةسل يف يػىبػٍ
م ، ال ٌأس يقىدًٌ  كاف إف اب١ ف  كخيت  األصاب ، أبىٍط ىاؼً  اليدً  كيف ًٔ
 ّّٕ ......................................... .نفس  على يص ٌ 

 ما إىل ا١اء كصيوؿ عل  إذا خا٘  حيٌ ؾ أف: كالعش كف الثٌامنة
 ّّٕ ...................................................... .ٖت 

 ّّٕ .................................... :كالعش كف الٌتاسعة

 ّّٖ .............................................. :الٌثبلثوف

 َّْ ................................................:ف عاف

 ّْْ ........................................ االستنجاء يف: الثٌاين الباب

 ّْْ ......................... اٟاجة قضاء آداب يف: األٌكؿ الفصل

 ّْٓ ..................................................................الفيارس

 ّٓٓ ..................................................... الق آنية اآلايت فه س

 ّٔٓ ............................................كاآلاثر النبوية ثاألحادي فه س

ًج  األعبلـ فه س  ّٖٓ ............................... الػمحق  النص يف ٢  ا١

file:///D:/تنسيق%20البحوث%20حاسب%20الأندلسي/مصطفى%20معاذ%20الماليزي/معدل/006%20-%20بحث%20مصطفى%20نهائي.docx%23_Toc17739416
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 ُّٔ .............................................. ا١فس ة ال  بية األلفاظ فه س

 ّٔٔ ................................................... كالبلداف األماكن فه س

 ّٕٔ .......................................... الكتاب يف الواردة الكت  فه س

 ّٖٔ .................................................... كا١ اج  ا١صادر فه س

 ّٓٗ ........................................................ وعاتا١وض فه س
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